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DAR KARTA PUOLĖ DEGANTI BERLYNĄ
U. S. submarinai nuskandino 5 japonų I NACIAI prarado 9000

* j. • • VYRŲ PRIE CASSINO
transportus ir vienuohką kitų laivų

DftDfi JOE ATSIMOKA JAPONAMS
•* s»

«

WASHINGTON, kovo 9. šokios rūšies priešo laivų 
-Laivynas šiandien prane

šė, kad Amerikos submari
nai nuskandino dar 16 ja
ponų. laivų priešo valdo
muose vandenyse. Tad vien 
submarinu nuskandintų ir 
sužalotų japonų laivų skai
čius paaugo iki 627.

Įskaitant ir lėktuvų bei 
karo laivų nuskandintus ja
ponų laivus, iš viso sunai
kinta ar sužalota 1,989 vi-

Laivyno komunikatas ne
pranešė, kur vėliausi skan
dinimai įvyko, bet žinoma, 
kad mūsų submarinai plau
kioja netoli nuo plačios Ja
ponijos. į

Nuskandintų laivų tarpe 
buvo didelis tankeris, kuris 
gal vežė gazolinos japonų 
bazėms, penki transporto ir 
10 prekybinių laivų.

Iki šiol kare žuvo ■ 
37,953 U.S. kariai

Naciam reikia 300,000 
vyru užpildyti spragas

. WASHINGTON, kovo 9. 
—Karo sekretorius Stimson 
šiandien pranešė, kad iki 
šiol kare prarasta 162,282

NEAPOLIS, kovo 9. — 
Sąjungininkų štiabo prane
šimas sakė penktos armijos 
kariai nuo sausio pabaigos 
išmušė 9,000 nacių Cassino 
mieste ir apylinkėje. Iš viso 
Italijos frontuose per tą lai
ką naciai neteko 40,000 vy
rų.

Oa saino skaitlinėje įskai
toma ir 1,500 suimtų nacių. 
Likę buvo užmušti ar sužei
sti.

Komunikatas iš štabo pra 
nešė, kad amerikiečiai ka
riai atmušė dvi naujas ma
žas nacių atakas amt ameri
kiečių pozicijų į pietryčius 
nuo Carroceto.

Iki šiol vokiečiai Romos 
fronte prarado apie 24,000 
vyrų. Britai kariai užmušė

NEW YORKAS, kovo 9.
—Karo informacijos biuras 
pranešė, kad švedų laikraš
ty Aftontidningen pasirodė įr sužeidė kitus nacius prie 

amerikiečiai kariai, kurių pranešimas apie nacių mili- Garigliano upės, prancūzai
37,853 žuvo. Tose skaitlinė- tarinės konscripcijos Vlado, kanai tą patį padarė kai
še įęina armija, laivynas, i Gen. Walther vou Unruh, nU(C3e į šiaurę nuo Cassino.
pakraščių sargyba ir mari
nai.

KiNJEČlAi IŠMUŠA 
linus JAPONUS

7GKING, kovo 9 — 
Kiniečių aukštos komandos 
komunikatas sakė daugiau 
negu pusę japonų karių su
gautų Maingkwan apylinkė
je, šiaurinėje Burmoje, jau 
užmušta ar sužeista.

viešą atsišaukimą gauti; Nebuvo didesnės veikios 
300,000. vyrų iki gegužės 1 Italijoje vakar. Vokiečių 
d., “užpildyti spragą ryti- lėktuvai nakties metu Sta
niam fronte ir Italijoj*.” kavo sąjungininkų poziciją

Japonai sako 4 U.S.
žemiau Romos.

lėktuvai puolė Wake U.S. lėktuvai atsisuko
new YORKAS, kovo 9. ' -.b,): Kavienn katt—Tokyo radio šiandien sa •'aY,eny

kė keturi Amerikos lėktuvai GUADALCANAL,
atakavo jiaponų pozicijas 
ant Wake salos. Anot pra
nešimo, jie vieną nušovė.

Naciai bando lėktuvais išgelbėti 
savo kariuomenę Ukrainoje

Lt. Gen. Joseph W. Stilwell (vadinamas Uncle Joe) at
simoka japonams už didelius smūgius, kokius sąjunginin
kai prieš du metus turėjo pakelti kai japonai puolė Bar
nią 200 mylių ilgio frontu. Dabar sąjungininkai yra ofen- 
syvoje ir visur japonai tame frante turi didelius nuosto
lius. (Acme-Draugas telephoto)

Sutriuškina japonus trijuose frontuose
Atmušė japonų ataką ant Los Negros
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS atsiimti Momote aerodromą, 

pietvakarių Pacifike, kovo kuris, anot vėliausio prane
šimo, jau “paruoštas mūsų

Naciai pripažįsta 'teroristinę atakf
Nesigiria apie 'milžiniškas orines kovcs'

LONDONAS, kovo 9. — 
Vokiečių DNB agentūros 
pranešimas sakė Amerikos 
lėktuvai, “skrisdami virš 
Vokietijos vidurdieny, pa
sinaudojo migla pradėti nau 
ją teroro ataką ant Berly
no.“ Obzervatoriai pabrėžia 
tai, kad naciai vartoja fra
zę “teroro ataką,” kuomet 
kalba apie atakas, kurių 
metu padaryta dideli nuos
toliai.

LONDONAS, kovo 9. —
Amerikos aviacijos aštunto 
dalinio didieji bomberiai 
šiandien ir vėl atakavo Ber
lyną—ketvirtą kartą per še-1 ginus su 68, kurie 
šias dienas. Tai buvo antra 
diena iš eilės, kad Amerikos 
didieji lėktuvai puolė Vo
kietijos sostinę, kurią ame
rikiečiai pirmą kartą puolė 
šeštadieny, ir vėl padegė 
pirmadieny.

Dideli skaičiai naikintuvų 
iš aštunto ir devinto aviaci
jos dalinių lydėjo ir saugojo 
bomberius.

Pirmieji pranešimai nepa
sakė kiek lėktuvų dalyvavo 
šiandienos atakoje, palygi
nimui su vakar dienos ata
ka, kurią išnešė bent 850 
keturmotoriniai bomberiai.

Pirmieji Berlyno praneši
mai nesigyrė apie “milžiniš

kas orines kovas,” kaip^ad 
buvo daroma per pirm: ias 
amerikiečių atakas. Vo • ie
čių cenzūra nepraleidžia ži
nių apie Berlyno atakas. 
Perleista tik pranešimas, 
kad Pulk. Ernest Williim 
Speer, Gen. Doolittle štabo 
narys, buvo suimtas. Anot 
vokiečių pranešimo, Pulk. 
Speer parašutu .nusileido iš 
savo sužaloto lėktuvo virš 
Wittenbergo, vakarinėj Vo
kietijoj, pirmadienio atakos 
metu.

Vakar dienos atakoje pra 
rasta 38 dideli bomberiai. 
Tai nedidelis skaičius paly- 

dingo
pirmadienio atakoje. Šios 
dienos atakoje prarasta tik 
7 bomberiai ir 1 naikintu
vas. Tos skaitlinės gali nu
rodyti faktą, kad vokiečių 
aviacija dėl neperstojančių 
atakų kasdien silpnėja.

Amerikiečiai vakar dieną 
numušė 125 nacių lėktuvus, 
tad per pirmadienio irtVe- 
čįiadienio atakas amerikie
čiai numušė 301 priešo lėk
tuvą.

Apart kitų naciams pada
rytų nuostolių, Amerikos 
lėktuvai vakar subombavo 
visus keturis VKF balberin- 
gų dirbtuvės pastatus Erk- 
nery, Berlyno priemiesty.

Vėl atidėjo kariu į Daugiau angliakasiu 
balsavimo reikale streikuoja Anglijoje

Solo
monų salose, kovo 9.—Adm. 
William F. Halsey vadovau
jama pietų Pacifiko aviaci
ja, kuri beveik panaikino 
japonų aviaciją Rabaule, 
Naujoj Britanijoj, dabar at- 
suka savo jėgą prieš japonų 
Kavieng bazę, New Ireland 
saloje

MASKVA, kovo 9.—Rusų' , LONDONAS, kovo 9. — Halsey štabo pranešimas 
pranešimai sakė vokiečių Rusų kariuomenė žygiuoja ®akė Amerikos lėktuvai, kiti 
armijos komanda komandi- per pietvakarinę Ukrainą į j V i® naujo sąjungininkų ae- 

svarbų Proskurovo centrą, rodromo Green salose, pir- 
Rusų pranešimas sakė jie madieny numetė suvirš 60 
jau užėmė Čem-Ostrov, 11 tonų bombų ant Kavieng- 
mylių nuo Proskurovo, ir Panapai apylinkės. Daug jų 

riuomenės iš pietvakarinės Staro - Konstantinovo mies- pataikė tiesiog ant pakilimo 
Ukrainos. j tą. aikščių.

Pagal žinių iš fronto, na- Ruzams užėmus Prcsku- Kaviengo miegas buvo 
ciai veža visokius reikmenis rovą, naciai turės trauktis taipgi atakuotas ir jo pos- 

ant geležinkelio einančio iš tas paliktas liepsnose. 
Lvovo į Čemauti, Rumuni
joj.

r

Maskvos biuletenis sako

ruojia visus transporto lėk
tuvus desperatiškam bandy
mui išgelbėti bent didesnę 
dalį savo mekanizuotoe kte-

9.—Amerikiečiai kariai tri
juose invazijos frontuose 
aplink Bismarko jūrą su
triuškino japonų opoziciją
Naujoj Gvinėjoj ir Admiral- , „ . _ .. ..
ty salose, ir atsilaiko priekin,am ' N^08 ,»*»«««• 
stiprias priešo atakas Nau- krante' sukonsobdavo savo 

pozicijas ir pirmadienio 

naktį kovojo su kontrata-

lėktuvam8.“
Marinai, kurie išlipo Wil- 

laumez pusiauealy, šiauri-

į frontą, kad pagelbėti tan
kams, sunkvežimiams, ka- 
nuoflėms ir traktoriams išsi
gelbėti iš didelio dumblo. 
Negalėdami kitur nusileisti, 
lėktuvai nuleidžia gazoliną 
ir kitus dalykus parašutais. 

Raportai sako vokiečių

VH IAUSIOS ŽINIOS

joj Britanijoj.
Nemažas skaičius japonų

laivų bandė priplaukti prie 
amerikiečių pozicijų Los 
Negros saloje antradienio 
naktji. Amerikiečių ugnis 
buvo tokia didelė, kad nė 
vienas japonų laivas nepa
siekė kranto. Japonai jau 
kelintą kartą parodė norą

kuojančiais japonais, kurie 
atripeikėjo nuo to netikėto 
išlipimo tos dienos ryte.

Pranešimas sakė 32-os 
divizijos kariai visiškai vai

WASHrNGTON, kovo 9 
—Senato nutarimas dėl ir 
taip jau ilgai tąsomo karių 
balsavimo byliaus buvo ir 
vėl atidėtas, kuomet Sena
torius Connally pareiškė, 
kad jis nešauks jį svarstyti 
iki pirmadienio, kadangi 
keli interesuoti senatoriai 
nesiranda Washingtone.

Connally pranašavo, kad 
Senatas užgirs .kompromi
so bylių, kuris pabrėžia 
Malstybinių balotų viartoji-

do šiaurrytinį Naujos Gvi- mą, Er jų siuntinėjimą oro 
nėjos krantą iki 35 mylias paštu, kur tik galima, 
nuo Saidor. \

LONDONAS, kovo 9. — 
Wa<1es anglies kasyklų dar
bininkų streikas vis dar au
ga. šiuo laiku streikuoja 
apie 90,000 angliakasių, ar
ba 90 nuošimčių visų kasy
klų darbininkų.

Devynių kasyklų darbi
ninkai Škotijoje sus.o.to 
dirbę, nežiūrint jų unijos at
sišaukimo dirbti nors iki 
antradienio, kuomet kasyk
lų savininkai ir unijų atsto
vai sueis pasitarimui algų 
reikalu.

IŠ LONDONO — Šešias 
rusai iš Čemi-Ostrovo dar deS|mts įčkfcmj „f_
puola Gruževitsa, 4 mylias puolg ^iantų konvojų Vi 
toliau j rytus, ir 7 mylias durfemio bet sąjun-

opozicijph padidėjusi po to, nuo Proskurovo- gininkai lakūnai 9 jų numu-
kaip naujj rezervai iš kitų Vokiečių radio pranešimai šė Ir ldtus pavarė.__
sektorių buvo parsiųsti į ko minėjo rusų ofensyvas ši«u- IA WA8HINGTONO. —
vos frontą. rėje ir fronto centre, bei Laivyno sekretorius Knoor
------e a t s* vnnpn^c--------- prie Krivoj Ro&° ir Kiro-į sakė vienintėlė ašies viltis

Vava inT 40 vogmdo i rytus, bet Maskva y~ «keltl nesantaikų tar-
pranešė tik apie mūšius prie pe sąjungininkui Jis ragino 
Narva miesto, Estijoje, kur, Kongresą pratęsti Lend 
anot pranešimo, rusai atmu
šė vokiečių ataką, užmušė 
900 nacių ir numušė 34 jų 
lėktuvus.

Naciai vartoja tankus i Manoma Rusija gaus 
prieš streikininkus Amerikos karo laivus

Suomiai sušvelnino atsakymą Rusijai
STOKHOLMAS, kovo 9.— mas buvo įteiktas rusams 

į Čia sakoma, kad Suomija antradieny.
NEAPOLIS, kovo 9.—Ba- WASHINGTON, kovo 9.Į perrašė savo atsakymą į' Sakoma naujoji nota pra-

ri radio šiandien sakė vokie-'— Ministrų. Pirmininkas Rusijos siūlomas taikos są-i šanti tolimesnių paaiškini- 
lygas, ir padarė jii švelnes- mų ir aiškesnių sąlygų, 
nį, kas gal bus priimtinas Anot raportų, pirmajam at- 
užvedimui tolimesnių dery-; sakyme suomiai atmetė rū
bų. Laikraštis Aftonbladeti sų reikalavimą internuoti

vedimą trečdalį Italijos lai-| rašė, kad tas atsakymas tu- vokiečius karius esančius 
vyno rusams, bet nieko nau tetų būti rusams priimtinas, Suomijoje, ir suomiams kir

jų;
Žibuolė.

Kovo 11 d.: ftv. Konstan
tinas išp.; senovės: Gurdas 
ir žalvytė.

ORAS
Dalinai ūkanota 

čiau.
ir šil-

PIRKITE KARO BONUS!

čiai vartoja tankūs prieš! Churchill, atsakydamas į 
streikuojančius darbininkus: Anglijos parliamento paklau 
Milane ir kituose šiaurinės rimus, patvirtino Prez. Roo- 
Italijos industriniuose mie- sevelto pranešimą apie per
stuose. Nacionalinis Komi
tetas Italų Reika’ams atsi
šaukė į visus italus po* vo- jo prie to nepridėjo. , ir turįs maršalo von Mann-

Lease aktą pirm negu jis kiečių okupacija streikuoti Kadangi italai jūreiviai erhedm ir kitų aukštų auo- 
išftlbaigs birželio 30 d. ir net imti ginklus prieš na-1 nieku būdu neapsims laivus mių karininkų uŽgyrimą.

Iš NEAPOLIO — Nepa- dus. ! pristatyti Rusijos laivynui,; Atsakymas originaliai bu-
lankus oras ir dumblas »>' Vokiečių kontroliuojami ų dėl kitų priežasčių, ma- vo paruoštas praeitą penk-J jos gyventojus, kurie pabė-
l&iko abi puses. Dabar vyk- radio pranešimai iš šiauri-j noma Rusijai bus pasiųstas' tadienį, bet dėl aštraus to- go į Suomiją kuomet rasai
sta artilerijos dvikovos ir nės Italijos pripažino, kad, atitinkamas skaičius Ame-! no buvo sulaikytas sušvel-' 1940 m. užpuolė ir okupavo
patrolių žygiavimai. *| 200,000 italų streikuoja. I rikos karo laivų. I ninimui. Galutinas ataaky-Į tuos kraštus.

riams pasitraukti iki 1940 
m. sienos, ir dalinai atmetė 
reikalavimą grąžinti tuos 
Lietuvos, Latvijos ir Esti-



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
• .*

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI i
Gana dažnai važinėjant Kančių gyventojų. Šiuose 

‘4 Draugo” reikalais po jvai-1 miestuose lietuvių yra ne
rias lietuvių apgyventas vie- mažas skaičius, bet yra iš-i

siskirstę po įvairias miesto 
dalis, todėl ir negalėjo įkur
ti lietuvių katalikų parapi
jos. Čia dažnai užraka pa
gelbėti seniems lietuviams 
dvasiniuose reikaluose kun^ 
Wm. Vaišnoraitis, kuris kle
bonauja Custer, Mich., bet 
turi lankyti ir šv. Mišias 
laikyti net 4 vietose.

Muskegone teko aplanky
ti Tony Kaminską, kuris y-

tas, kilo mintis, kad gal bū
tų kartais naudinga, pasi
dalinti aavo įspūdžiais su 
“Draugo” skaitytojais. Šiose 
.eilutėse noriu patiekti žinių 
apie Michigan valstybę, o y- 
įpa tingai apie tas vietas, kur 
darbuojasi lietuviai farme- 
jraj, pagelbėda,mi savo sun
kiu darbu laimėti šį karą.
Michigan valstybė

Michigan valstybe iš tri-
jų pusių yra apalpta van- Sv- J'1MaP0 P»™P‘J°‘> 
dėtus, teigi yra kaip pueia-: bažny{ios 11 ““kykioa džia- X f totas užima* 58,216 “a jau Ubai ilgas lai- 
kvadratinių mylių ir pagal kas * Pairta beveik visus 
1240 metų gyventojų aura- viet°® gyventojus. Jisai daug 
žymų turi 6,256,106 gyven-! P^^bėjo, kad “Draugo” 
tojus. Taigi ir savo plotu 4eima žymiai P“1*0 ŽLame 
4r gyventojų skaičiumi yra mie8te- Teko aP'a»kyti Vir- 
beveik dvigubai didesnė už k“<Siua “■ Radišauskus se- 
UataMte žemės plotai, ku- nus “Draugo“ prietelius. Ra 

__ -x.__ dišauskas, Jr., pagelbėjo su

IS TOKIŲ GALIMA TIKĖTIS GERŲ SEIMININKIŲ

VĮ v.s.war bonds

firing aąuada recently over a

3-dav neridd. They were 
by their German captors with “aid
ing the enemy.”

Here in America we can aid in 
the flght against Hitler vrithout en- 
dangering our liVes if we do our 
worx diligently and buy War Bonds 
every pay day.
VSS 7410 o, s. TrMmry Dept

rie yna prie Miohigan ežero 
- yna Mbai derlingi, čia dau- 

giąttaiai yra išsiplėtęs sodų, 
vaisių ir uogų ūkis. Michi- 

/ gan valstybė yra pagarsėju
si savo obuoliais po visą A- 
jneriką, bet ne paskutinėj 
vietoje yra ir uogų ir “Pea-
«hes” auginime.
St. Joseph ir Benton 
Harbor (miestai dvynukai)

‘ ’ f

. Šie miestai yra visai ne
toli Čikagos, vos 2-jų su pu
se valandos kelionės trauki-‘ • v r
niai ir autobusu iš Illinois 
.Central stoties Čikagoje. Pa 
Ciame. St., Joseph ,ir Benton 
Harbor miesteliuose lietu- 
-vjų ^eve.ik negyvena, tik jų 
apylinkėse yra keletas lie
tuvių farmerių, kurių dėl 
Žiemos sąlygų neteko aplan-

rasti lietuvius Muskegon 
Hgts, kurie taip pat paliko 
“Draugo” skaitytojais. Dar 
teko aplankyti Antaną Bo- 
tyrių ir Petrą Grušeckį, ku
rie dirba karo pramonėje, 
bet taip pat rūpinasi ir Lie
tuvos reikalais skaitydami 
lietuvių spaudą. P. Grušec- 
kis žadėjo suteikti žinių iš 
tenykštės lietuvių kolonijos 
veikimo. Radišausko, Jr. 
žmona yra iš Waukegan, III., 
Burbai tė, kurios tėvai gyve
na ant Victory St., 722 Nr. 
J. Kazakevičienė labai susi
rūpinusi, kad kuo greičiau

Mokiniai vienos parapijinės mokyklos — Bronx, N. Y., 
Raudonojo Kryžiaus pamokose, virtuvės vedėjai žiūrint, 
gamina kepsnį iš soy beansų. Tokiems gera bus užaugus. 
Yra vyrų, kurie nemoka net kavos išsivirti, o jie galės 
net skanų kepsnį išsikepti. (NCWC-Draugas)

išaugino dvi dukteris ir sū
nų. Į laidotuves buvo atvy
kus sesuo iš Chicago.

Omaha. Nebr. — Charles! Turime dauS ir liS°nIb 
Benson darė tioveną į So-1 mūsų Jonijoje. Jau pusė 
pūlingąją Svč. -Paną Mariją, metb- ka*P oerga A. Auka-

i atsi
lygino už malonę

ypatingai intencijai. Jo pra
šymas buvo išklausytas ir 
malonė suteikta. Atsilygini
mui už tai jis prisiuntė kle
bonui čekį parapijos reika
lams. Klebonas už tą auką

tuolienė, pueiau euparaližuo- 
ta. Serga Kazimieras Straz
das, Šimkienė ir kiti.

Vietinis

galėtų sulaukti savo sūnų, 
kurie kariauja už Ameriką 
ir Lietuvos laisvę. Dar te
ko aplankyti Frances Ba

dyti. Apie įdomią šių mies-! čiulienę, kurios adresą bu
telių dvynukų aiairadimo ii* vau gavęs Ludingtone iš Ba- 
augimo istoriją teks para- rauskienės. Ji taip pat pali
pyti vėliau, kai būsiu apsi- k° “Draugo” skaitytoja.

būtų nugalėtas priešas ir nupirko bažnyčiai ‘ Floures-

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nno 17 Ud 65 metų aml 
‘ Klausinius atrinkti ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PILNO AR DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSISAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 8»th St. 
WHITE CITY PliOVISION CO.

jSleven membera ot a aecret Bei 
glan undeiground orgtt<n/»tt:on re- 
sponsible for aiding United Nptipna 
fliere shot down over German ocnu- 
gied terrjtory were ezecuted by

----- -------------- ---------------
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

2423 West Marųuette Road

lankęs pas vietos lietuvius 
farmerius. Benton Harbor 
turi virš 16 tūkstančių gy
ventojų, o St. J-oseph virš 8 
tūk&taiųčių gyventojų.
Muskegon, Mich. ir 
Muskegon Heights, Mich.

Muskągon ir Muskegon 
Hgts yra taip pat beveik 
vienas miestas, bet jau netu
ri dvynukų miesto pavadi
nimo. Muskegon turi

Muskegon Hgts, teko su
tikti kun. P. Malinausko, M. 
I.C., motiną ir .taip pat j c 
dėdę Petrą Tarankų, kuris 
ne tik pats užsisakė “Drau
gą”, bet taip pat nurodė 
adresą Frank Mankus, ku
ris taip pat įsirašė į “Drau
go” skaitytojų šeimą.

Andrius Daugirdas

Katalikas, kuris Izoliuoja- 
virš si nuo katalikiškų draugijų, 

47 tūkstančius gyventojų, o nuo katalikų darbuotės nė- 
Muskegon Hgts virš 16 tūks ra sąmoningas katalikas.

cent Lite”, labai gražią lem
pą. Ji mažai vartoja elek
tros jėgos, o šviesos duoda 
tris kartus tiek, kiek papra
sta lempa. / i

Mokyklos vaikai
pasidarbavo

Prieš keletą savaičių pas 
mus buvo “scr.ap paper 
drive”. Mūsų mokyklos vai
kai taip daug pririnko po 
pieros, kad mokyklų vedė
jas, kun. Schneider, prisiun
tė pagyrime paliudijimą, o 
parduodant popierą buvo ga 
Įima įgyti keletą centų nu
pirkimui naujų vadovėlių.

Pasimirė žarnauskas
Po ilgos širdies ligos pa

simirė Tarnas Žarnauskas. 
Jis ilgai Omahoje gyveno ir

DR. G. SERNER
UBTDV1S AKIŲ GYDYTOJAI 

BO metą patyrimas

TeLi Tarda 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akla 
Ii taiso.

Ofise Jr Aldnio DlabtavO 

8401 IO. HALSTED 0T.

Fr-r— Mth Straat

4P
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im to avMaMtttK

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

akla Tleani arraal- 
katacokttM Jaa laistomi ll««- 

aamlnuotl Jaa modernliklanala
aaatoto, kurta nHJtme asakalaa 
•alt aatatktt.

Al FATTRDCO

Br. John J. Smetana 
Br. J. J. Smetana, Jr.

>aa H-toa 
cuutas.

VALaMSOmt 
<aa a. aa Iki «t« >.
» Mtad. ttM a m

J. P. VARKALA
VALSTIJOJ REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virguiia 2114 
4148 Archer Avė.

PeatkMė savo iUAiinę į
BRIGHTON PARK 

Su Income taksais lr kitais rei
kalais, kreipkitės vi riminė t u 

antrašu.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything Ib the line oi 

l'urnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

F1APOIJTIJ
VIENINTBLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIO 

RADIO LAJKRA6TIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -168 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTBA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.• «• a <aix * • *" Ja
"MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. VVestem Avė., Chicago, IlL
Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashląnd Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak,

Nedėliomis pagal sutartį , 
Offlee Tel. Y ARds 4787 
Namy Tel. PROspect 1980 

TeL Y ARds 2246

DR. C. VEZfUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal sutartį.

TeL CANai 0257 
Rez. Tel.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDEĘAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHKJAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Aroher Avenue 
OflM vaL: 1—8 tr 8-8:80 P.M. 

Trečiadianiaia pagal sutartį

TeL YARds 5021 
Bea.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West S5th Stree'

Tel CANai 6122

• DR. BIEŽIS >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. •
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, v. 
Sekmad., Trečiad. ir Sedtadienlo

vakarais ofisas uždarytas. 
REZTDENCUA

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbUc 7868 z

PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS *
ffYDYTOJAS IB CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

1E0 NORKUS, k
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (whelesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pus NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepta, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
-nuo 2—4 ir nuo 7—0 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YABds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Ree. Tel.: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Ofiso Tel. .... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 4

4204 Archer Avenue 
LIGONTU8 PRttMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius

DR. R. ATKOCIOMAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadiepiais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

U47 S. Halsted St, Chicagt 
Pinnadieniais, Trečiadieniais *

/ ir fteJti dieni sis

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: REDzie 2868

, VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Un 0 vak.; 
X/Penktad. 8:30 iki 9.30 vak.

šeitad. 6 vai. ild 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas jrra brangi Dievu 

dovana amžinajam gyvenimui 

laimėti. Bet žmogus praranda 

tikėjimą kad jo
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

-DRAUGAS" HELP WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdoliO MM-MM

] HELP WANTED — VYRAI VYRAI IR MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

APIE IŠRADĖJA PEČIAUS, KURIS TAUPO ŠILUMA

TRUPUTIS IŠ A. KAZLAUSKO GYVENIMO IR DARBŲ

SVARBUS PRANEŠIMAS

statymui reikalauja kad rtanKU- 
maa darbininku tari |*lgrU Pa- 
Muomrimo Raita (.statement of 
arallablllty) nuo dabartinės dar* 
bo Jstairoe — ar nuo War Man- 
power Ooramission — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persltikrinkit ar JOs galit gauti 
tr ar Jums reikalinga paltuosa- 
rlmo raitas. JOs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsiiaukit ) Colonnade Kambarį. 
EDOEVATER BEACH HOTEL 

5849 Sheridan Rd.

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO VVAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKTT I

2924 W. 51st SL
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 

Steel & Wire Co.

REIKIA
VYRŲ!

• • «
Amžins nesvarbu.—Taipgi atsmau
kite Jei esate 4-F ar garbingai pa- 
ltuosuoti iš ginkluotos tarnybos. 
D81 {domių karo darbų modemiš
koje gurno dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nuo gatvekarių ir 
arti I. C. geležinkelio.

Mes siūlome sekančius patogumus 
apart kitų dalykų:

GRTTPES GYVYBES APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOfTTOOŲ PLENĄ.

•mokesti LAIKE LEGALIŲ 
ŠVENČIŲ

MAUDYKITĖS (8HOWERS> IB 
KITUS MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS DĖT, PATO- 
GITMO MUSŲ DARBININKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.
e

Laikas ir pusė mokama už visą 
laiką viri 40 vai. { savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GEBA PROGA ĮSIDIRBIMUI 
Atsiiaukit asmeniškai

Van Clęef Bros.
(Establishėd in 1910)

7800 Woodlawn Avenne
PAKERIŲ IR 

ORDER FILLERS 
PASTOVUS DARBAI 

ATSIftAUKIT
23 NORTH FRANKLIN ST.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 ryto 
Iki 5 pp. arba fieštad. Iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
Atsinefikit gimimo rekordu* ar 

• pilietybės Įrodymus.

VYRŲ
Prie abelnų dirbtuves darbų medžio 
išdirbimo dirbtuvėje, ftu ar be pa
tyrimo. Gera mokestis, geros darbo 
sųlygos. Atsišaukit prie Mr. Babecky.

EfflYB BEDDTNG OO., INO. 
5211 W. Mtli Place

' VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI
Svarbioj Karo Pramonėje 

Gera Transportacija 
FREIGHT HANDLERS 

PRODUCTION WORKERS
Patyrimo Nereikia 
40 VAL. SAVArrfiJE 

PELNO DALINIMO PLENAR 
VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 

UJrrEKTINAI VIRfiLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ 

DEARBORN CHEMICAL CO. 
1029 W. 35th ST.

VYRŲ REIKIA 
PASTOVUS DARBAI 

Warehouse vyrų ir Orderių Pakuo
tuoju plumblng Ir heatlng supply
įstaigoje.

COLUMBIA PTPE A SUPPLY OO. 
36 tO 8. MORGAN ST,

VYRŲ — PLOVĖJŲ 
Prie lengvu medžio plovimo darbų. 

Gera mokestis, pastovūs darbai. 
DEOORATTVE AIRT GIjABS OO. 

___________ 314 S. Franklln._________

MEDŽIO IŠDIRBĖJĘ
Prie set-up Stlcker. Turi mokėt pei
lius aštrinti. Pastovūs Ištisus metus 
darbai su geru mokesčiu Ir geromis 
darbo sąlygomis. Atsišaukit prie Mr. 
Babecky.

F.STEE BF.DDING CO., INC. 
5211 W. ««th Place

WAREHOUSE
TROKERIŲ

SVARBI KARO PRAMONE 
77*4 c i valandą.

$1.16 j vai. už viršlaikį. 
80c į vai. po 30 dienų. 

Laikas ir pusė viri 40 yal, 
PASTOVUS DARBAI 

APMOKAMOS ATOSTOGOS

CROOKS TERMINAL 
WAREHOUSE 

5967 VV. 65th Street
VYRŲ

Stiprių. Kaipo Stock room pagel- 
bininkai. Užtenkamai viršlaikio.

AMERICAN SPRING A WIRE 
SPECIALTY CO.

822 N. Spaulding Avė.

PIRKITE KARO BONUS!

DIRBTUVĖS

DARBAI

VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC XAVE.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

PLATINKITE “DRAUGĄ*

SKELBKITĖS “DRAUGE**

PAPR/
BR1

Patyrimo nereikia. 48 vai. 
minhnum darbb savaitėje. 

LOUIS MESKAN 
BRASS FOUNDRY 

2007 N. Major Avė.

IĄSTŲ DARBININKŲ 
IKSO FOUNDREJE

IREIKIA
DIENOS METU MAINTENANCE 
VYRO. LENGVAS DARBAS IR 

VALANDOS
DI8TRICT NATIONAL BANK 

1110 W. Mth St.

BUČERIO REIKIA — lengvos Ir 
nuolatinių darbas. gera mokestis. 
Pašaukit YARDS 421S ar a»«lšn ti
kit adresu 8881 8. HALfiTTED ST.

★★★★★★★★★
★ For Sale I
★ For Help I
★ For Rent I
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America'* Greatest 

Lithuanian Daily Newapapev 
•— ESTABUSHED IMI —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ ***
MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

COACH IR
ROUNDHOUSE

DARBININKŲ

REIKALINGI

Santa Fe Ry
DARBAI

Vyrams ir

Moterims'
GERA MOKESTIS
Laikas Ir pusė už 

viršlaikį virš 8 vai. 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKITE PRIE
MR. H. L. PRICE
Master Mekaniko 

18th St. ir Wenthworth Avė.

SANTA FE RY.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINU 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50 
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia. - 
Pradinė rata 60c į valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiltais. Dykai
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSIftAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm fieštad.
8:80 ryto Iki 4:80 pp.

CASREBS 
TIN PLAf E CO.

4100 W. 42nd Place

MOTERŲ — MERGINŲ- Prie leng
vų švarių dirbtuvės darbų. 48 vai. 
} savaitę. Aukščiausia mokestis. 
WARNER MFG. CO.. 216 N. Clln- 
ton Street. .

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrimo nereikia. Sekmadieniais 
dirbti nereikia. Atsišaukit į Linen 
kambarį.

SOUTHMOOR HOTEL 
67th ir Stony Island Avė.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

HELP WANTED — VYRAI

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims iki 50 
metų senumo. Valandos: nuo 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsišankit

. ILLINOIS 

BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:30 ryto Od 5 pp.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių. >87.80 J mėnesi 
Pilnam ar dalintam laikui 

KrelpkltSs prie Housekeeper.
BDOEVATER BEACH HOTEL 

534* Sheridan Rd.

RENDUOJASI

•RENDUOJASI GAZOLINO STOTIS
Randasi pietinėje dalyjg miesto — 
TEXACO. Dėl pilnų informacijų 
pašaukit LAFAYETTE 1500.

GERA PROGA

PARSIDUODA 
TAVERNO BIZNIS

SU ŠTOKU
Geroj vietoj, priešais Crane kom
panijos dirbtuvę. Sąlygas sužino
ti kreipkitės adresu

4147 S. KEDZIE AVĖ.

Apie save jis papasakojo 
sekančiai:

Gimiau Lietuvoje, Gaigo- 
lių kaime, Šimonių parapi
joj, Ukmergės apskrity.

Mano tėvo vardas Jokū
bas, motinos Marijona. Tu
riu tris brolius jaunesnius 
ir vieną seserį vyresnę.

Gimiau lapkričio 16, 1878 
metais.

Mano tėvas mirė, kai aš 
turėjau tik 17 metų amž. 
Iki 21 metų amžiaus, kol 
reikėjo eiti į kariuomenę, tu
rėjau savo* kalvio uždarbiu 
maitinti motiną, seserį ir 3 
brolius. Žemės turėjome tik 
vieną dešimtinę.

Sulaukęs 21 metų amž., 
pakliuvau į rusų kariuome
nę. Buvau paimtas kaipo 
sliesorius ir nuvežtas į Vlar 
divostoką. Likau paskirtas 
į Pirmą Usurišką geležinke
lio įoatalijoną.

Išvažiuodamas į kariuo
menę, buvau lankęs du mė
nesius'“daraktoriaus moky
klą”. Suprantama, reikėjo 
rūpintis, kad būdamas ir 
kariuomenėj galėčiau dar ir 
savo motinai pasiųsti pini
gu-

Pakliuvęs į kariuomenę 
atsisėdęs daug kartų mąs
tydavau :

— Ką dabar reikia daryti. 
Argi čia reikės dykai šešis 
metus praleisti?

Nutariau daugiau moky
tis.

Pirmiausia atsikr a č i a u 
blogesnių]ų papročių: nusto

Turėjau tarnybą Charbi- 
no stotyje prie taisymo gar
vežių iki prasidėjo rusų-ja
ponų karas sausio 16 d. 1904 
metais. Tada visą laiką rei-. 
kėjo būti fronte. Kilnojo iš 
vietos į vietą: nuo Port Ar
tūro iki pat Charbino — 
1000 mylių. Čia reikto at
likti visokių darbų. Ir atli
kinėdamas tuos darbus už
sitarnavau: Šv. Jurgio kry
žių, Šv. Jurgio medalį, Šv. 
Stanislovo medalį, Šv. Onos 
medalj (už žygį į Kiniją ir 
už žygį į Japoniją) ir penkis 
atestatus.

Bedirbant ir bedekoruo- 
jant bažnyčias, klebonijas ir 
t.t vėliau minėti kunigai re
komendavo mane Philadel
phijos arkivyskupui. Ir prie 
Philadelphijos arkivyskupo 
išdirbau septynis metus; iki 
pat to laiko, kol Jungtinės 
Valstijos įstojo į pirmą pa
saulinį. karą.

Gegužės 9 d. 1917 metais 
pastačiau New Philadelphi- 
joj lietuviams bažnyčią ir 
toje bažnyčioje vedžiau A- 
gotą Stočkiūtę.

Pirmam pasauliniui karui 
prasidėjus, pradėjau staty
ti namus ir privatiškiems 
žmonėms. Pats ir braižinius- 
planus tiems namams da
riau. Bestatydamas namus, 
pastebėjau, kad tų namų pe-Kariuomenėj išbuvau 6 

metus. Grįždamas iš kariuo- į &ai nėra kokie, ma-
menės parsivežiau J Lietai-1»° manymu, turėtų būti.
vą 1,100 rublių. Ir iš kariuo
menės parsiunčiau motinai 
360 rublių. IŠ kariuomenės 
grįžau 1900 metais lapkri
čio 28 d.

Kai pradėjau kariuomenėj 
tarnauti, tai gaudavau 45

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

PIRKITE KARO BONUS !

HELP WANTED — VYRAI

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininkų
Material Handlers

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers

★ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIU
HORIZONTAL BORING MILL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETI KITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

★ ____
MERIT DIRBTUVE

Gabumų įvertinimu dirbtuvėje duoda jums progos JsidirbtI“52[p greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

Dtrbtnr+s tvaiAoma Oanteen pristato valgtne kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie ea'vo darbų.

Danly Machine Specialties, Ine. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

jau gerti svaiginamus gė
rimus. Dar išgerdavau kaip 
kada vyno. Bet vieną švie
sią naktį), mėnuliui būnant

Antanas Kazlauskas
kapeikas į du mėnesius. O 
jau paskutinį metą tarnau
damas Charbino stotyje, gauliudininku, nutariau, kad k dayau mgneaiui «

vyno daugiau savo gyveni- *
me nebegersiu.

Pramokau rusų kalbos.
Savo tolimesnio mokslo pla
nus papasakojau karinin
kams. Jie suprato mane. Pra 
dėjau mokytis. Lankiau va
karinę mokyklą. Išmokau 
rašyti, skaityti ir skaitliuo
ti. Vienas karininkas, kuris 
mokino kadetus, buvo mano 
mokytojas. Ir aš vienas ka
reivis buvau jo mokinys.

Pasimokinus 5 savaites 
kariuomenės pratimų, buvo 
gautas įsakymas išrinkti ga
besnius kareivius, prisaik
dinti juos ir išsiųsti į Ten- 
siną, į Kiniją, nes. tada Ki
nijoj ėjo Baksirų karas. 
Prieš Kiniją kariavo 7 val
stybės.

Kinų karas buvo trumpas: 
prasidėjo 1900 metais ir 
baigėsi 1901 metais. Aš ta
me kare .kariavau tik 2 mė
nesius. Kariauti fronte ne
reikėjo, nes dirbau prie ge
ležinkelių garvežių.

Iš Tensino vėl grįžau į 
Vladivostoką. Ir daugiau ka 
riuomenės pratybų nebete
ko mokytis
Darbas prie geležinkelio

Prie geležinkelio dirbau 1- 
fti 1903 metų pabaigos. Ta
da tapo sujungtas Kitaisko- 
Vostočnyj geležinkelis su 
Trans-Sibirsku. Tuo laiku 
liko suorganizuotas Antras

Pradėjau galvoti apie jų pa
gerinimą: kad jie mažiau 
sunaudotų kuro ir daugiau 
šilumos duotų.
Nusikraustėm į Spring
field, Illinois

Čia gyvendamas ir vėl 
pradėjau galvoti: kas čia 
galima būtų padaryti dėl 
pečių pagerinimo! Pradėjau 
daryti bandymus: kiek an
glis turi energijos ir kiek 
sudeginę ją gauname iš jos 
šilumos. Ir pasirodė, bend
rai imant, sekami rezulta
tai: 35 nuošimčiai eina šil
dymui namo, o 65 nuošim
čiai išmetama per kaminą 
lauk. Dabar reikia surasti 
išeitis, ką čia padaryti.

Galvoje gimė mintis, kad 
reikia sugauti šilumą, išei
nančią per kaminą, ir grą
žinti ją antram naudojimui 
— šildymui. Bepraktikuo
jant ir pavyko tai padary
ti. Ir pirmas pečius to nau
jo išradimo buvo pabuda- 
votas pas kunigą Junkerį, 
Springfield, Įll. * .

Naujas išradimas pasiro
dei praktiškas ir ekonomiš-

K

Grįžęs iš kariuomenės į 
Lietuvą, nieko nelaukdamas 
pasibudavojau naują dirb
tuvėlę Gaigblių kaime, kur kas. Tada padaviau prašy- 
eau gimęs. Toje dirbtuvėje mą į Washingtoną patentui 
dirbau kalvio, sliesoriaus ir gauti. Washingtone aplika- 
medžio darbus. Išdirbau ke- cija patentui tapo-pripažin- 
turis metus. Pasirodė, kad ta, ir numeris gautas. Ir vė- 
darbas labai sunkus; nieko, liau jį gavau su 7 punktais,

su mėlynu kaspinu. Tai bu
vo 1936 metais rugp. 25 d.

Pradėjus platesnį darbą, 
Springfieldas pasirodė per
siauna dirva.
Atsikrausčiau į Chicagą 

Įr pataikiau atsikrausty
ti į Chicago prieš pat depre
siją, lapkričio mėnesį, 1929 
metais. Nors ir depresijos 
laikas, vienok Chicagoj iki 
1941 metų pabudavojau 500 
pečių su viršum.
1941 metais susirgau

negalima atsiekti. Nutariau 
važiuoti į Ameriką.
Atvažiavau ) Ameriką

Kovo 10 d. 1910 metais 
atvažiavau į Ameriką. Pir
mučiausia apsistojau New 
Yorke. Pirmutinis mano dar 
'bas buvo: maišyti cementą 
prie koūtraktoriaus. Algos 
gavau 90 centui per dieną, 
už 10 valandų darbą.

Vėliau gavau darbą pas
kitą kontraktorių .už kajhrį.
Kausčiau arklius ir taisiau . . ... Sveikatai nusilpnejus, ne-vežimus. Algos jau gavau Tada ma.
$ per ieną. a© paties kostameriai pra

dėjo manęs klausinėti:
— Ką jūs manote daryti 

su savo išradimu — paten
tu?

Ir iš tų pačių1 žmonių, ku
rie naudojo mano sistemą, 
atsirado norinčių pirkti. 
Nupirko mano išradimo
patentą

Ir vasario 14 d. 1944 m. 
pardaviau savo patentą tam 
tikslui susitvėrusiai korpo
racijai — The Fu ei Conserv- 
ing Corporation. Iš gautos 
su žmona galėsiu randai pa
silsėti ir baigti žemišką gy
venimą.

Padirbęs vienus motus 
tą kontraktorių, gavau nuo 
jo rekomendaciją ir darbą 
New Yorke rakandų dirb
tuvėje. Ir tas mano buvo 
paskutinis darbas pas kon- 
traktorius.
Pradėjau
dirbti

savarankiškai

Dirbau bažnyčioms rakan 
dus, taisiau ir dirbau nau
jus altorius. Pirmutiniai ma

Zaamurskas geležinkelio ba- no geradariai buvo: kun.
sumos ir “royalties * kartu 
taHjonas, į kurį ir aš pa- 

į kliuvau.

Milukas, kun. Varnagirfaą 
kun. Šeštokas ir kun. Matu
laitis.
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Metams .....................................................   $7.00
Pusei metų ...................................................................  4.00
Trims mėnesiams ............................................................ 2.00.
Dviem mėnesiams ......................... 7.............................. 1.50
Vienam mėnesiui ............................. 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metama .............................................................................. $6.00
Pusei metų ........................................................................ 3.50
Trims mėnesiams .............................................................. 1.75
Dviem, mėnesiams............................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ...........................................  75

Užsieniuose:
Metams ................................. ...................... .....................% $8.00
Pusei metų ................. s............................. .................. . 4.50
Trims mėnesiams ......................................................... . .. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiam* Ir korospond>-.taina raitų negrąžiname, Jei neprašo
ma tat padaryti ir neprlslnndUma tam. tikslui paito ženklų. Redakcija 
pasilaiko a. t u teisę tal«ytl lr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas »ulifc aavo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trutnpal lr s škląi (jei galliųa, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus ?*>£..įnymui, ir vengiant polemikos ar' asmeniškumų. Pasenusios 
korespundencijoa laikraštin nededamos.

Entered as second-Cla** Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3. 1879.

Jungtinių tautų vienybė atstatant taikų
STETTINIUS KELIAUS I LONDONU

Labai daug reikšmės yra priduodama Jungtinių Val
stybių pasekretoriaus p. Stettinius kelionei į Londoną. 
Atrodo, kad jom teks atlikti istorinės vertės misiją.

Pasaulis, kaip gerai atsimename, labai daug vilčių 
dėjo j Maskvos ir Teherano konferencijas, kuriose bu
vo sutarta bendrai veikti ir karo reikaluose ir atsta
tant pokarinę pasaulio taiką.

Netrukus po tų konferencijų buvo daroma įvairūs 
pareiškimai ir planavimo darbai dalinai jau buvo pra
dėti.

Tačiau staiga pasidarė pertrauka. Nebekalbėta nei 
apie vienos nei apie kitos konferencijos nutarimus.

Iš anglų politikos vairuotojų/ kalbų parlamente gali
ma numanyti, kad j susitarimą veikti bendrai pokari
nio pasaulio planavime yra įmestas baslys. Vašingto
no tyla ąpie gyvą lenkų-rusų ginčą, retesnis akcenta
vimas Atlanto Čarterio ir kiti reiškiniai rodo, kad kas 
nors yra negero, kad ten yra “something wrong in 
Denmark”. , (
AK TIE NUTARIMAI BUS TIK ARCHYVUI SKIRTI?

Tie, kurie akyliau seką tarptautinės politikos eigą, 
yra linkę manyti, kad Maskvos ir Teherano konferen
cijų gražios deklaracijos yra dedamos archyvan. Ten 
jos yra dedamos dėl to, kad Stalinas ir Molotovas, ku
rie po tų deklaracijų pasirašė, pasirodė nėra linkę ben
dradarbiauti, kad tuos nutarimus įgyvendinti.

Nespėjo nudžiųti rašalas ant deklaracijų, Maskva 
viena, be pasitarimo su Londonu ir Vašingtonu, išėjo 
kalbėti ir veikti Europos pokarinės santvarkos reika
lais. Ji viena užsimojo Baltijos valstybių, Lenkijos ir 
net Balkanų klausimą “išrišti”. Ji savinasi Baltijos 
valstybes, Lenkijos dalis ir t.t. Be aavo santarvininkų 
žinios ji prabilo apie “autonomiją” šešiolikai “sovie
tinių respublikų”. Be to, Maskvos spauda neSiš šio nei 
iš to paskelbė melą, būk Didžiosios Britanijos atstovai 
veda derybas su Hitleriu dėl separatinės taikos. Stalino 
spauda akiplėšiškai puolė ir Šventąjį Sostą, paskelb
dama daugybę insinuacijų, žodžiu, elgtasi taip, kad tik 
suardyti sąjungininkų vieningumą (pokarinei taikai at
statyti.

Todėl dabar ir atrodo, kad Maskvos ir Teherano kon
ferencijų deklaracijos dedamos į archyvą ir kad Juo
zas Stalinas jau dominuoja Jungtinių Tautų (sąjungi
ninkų) diplomatiją.
BET, REIKIA MANYTI, TAIP NEBUS

Bet yra vilčių, kad toks teigimas nepasitvirtins. Nu
važiavęs į Londoną p. Stettinius, kalbėdamas mūsų Val
stybės Departamento vardu, susidariusią padėtį pa
jėgs išaiškinti ir grįžęs į Vašingtoną galės raportuoti, 
kad jungtinių tautų taikos bendradarbiavimas dar nė
ra suįręs, kad ir konferencijų nutarimai ir Atlanto Čar- 
Iteris tebėra galėję. ,

Reikia linkėti p. Stettinius geriausio pasisekimo. Jo 
misija, kiek galima numatyti, yra nepaprastai svarbi, 
bet tuo pačiu kartu ir labai sunki. Be abejojimo, ji lies 
ir visų Baltijos valstybių, įnimant ir Suomijos, ateities 
klausimą.

★
Lietuviai, būkime duosnūs labai svarbiam ir kilniam 

reikalui — Amerikos Raudonojo Kryžiaus darbams pa
remti,

Budėkime, organizuokimės, dirbkime
Jau buvo trumpai pranešta, kad Chicagos lietuvių 

veikėjų buvusiame susirinkime praėjusį antradienį pri
tarta Amerikos Lietuvių Tarybos sumanymui šaukti 
rajonines lietuvių konferencijas gegužės mėn, 14 d. Nu- 
tarta sudaryti stiprų komitetą, kuris sušauks Illinois, 
Wisconsino ir Indiana valstybių lietuvių konferenciją 
Chicagoj. Konferencijai ir tokio komiteto sudarymui 
jau pritarė ir A. L. R. K. Federacijos Chicagos apskri
tys. . ,

Dahar yra svarbu, kad visos lietuvių patriotiškos or
ganizacijos, kurios stovi už Amerikos (pergalę ir Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės atsteigimą, rinktų at
stovus į konferenciją ir duotų jai tokių sumanymų, ku
rie būtų suderinami su šaukiamos konferencijos tiks
lais.

šis momentasz y ra labai svarbus visais atžvilgiais. 
Mes, Amerikos Lietuviai, turime būti stipriai susiorga
nizavę ir prisirengę. Juk patys puikiai matome, kad ir 
karo eiga mums stato kasdien didesnius reikalavimus 
— daugiau dirbti, aukoti ir aukotis ir Lietuvos padėtis 
šauk.e šaukia visus mus ne tik budėti, bet stipriai su
siorganizuoti ir dirbti.

Rajoninės konferencijos šiais ir kitais reikalais tu
rės suvaidinti tikrai svarbų ir garbingą vaidmenį.

ŠIURPI SCENA IŠ NELAIMINGOS ITALIJOS

Mūšiams praėjus, ši maža mergaitė laikanti dar ma
žesnį už save broliuką, netekę tėvo ir motinos, kurie žu
vo per bombardavimą, beviltiškai laukia pagalbos, kurią 
gali suteikti tik Raud. Kryžius. Šį mėnesį eina Raud. Kry
žiaus vajus. Aukokite sulyg savo išgalių.

APŽVALGA Japonų agresija pradėta prieš 50 metu
Didis šventasis ,, *■

Kovo 7 d. buvo šv. Tarno Akviniečio šventa. Ta pro
ga “Darbininkas” davė vedamąjį straipsnį, kuriame šį 
didįjį Šventąjį šiaip apibudino:

“Šv. Tarnas gyveno XIII šimtmetyje, į kurį dabar 
jau žiūrima kaipo į vieną šviesiausiųjų istorijos lai
ko tarpių. Didingas genijus — filosofas Albertas Di
dysis, taip pat jau šventuoju paskelbtas, buvo šv. Ta
rno Akviniečio mokytojas. Tarnas buvo stambus, kiek 
nepaslankus ir labai tykus studentas-vienuolis, visuo
met giliai susimąstęs. Draugai nieko ypatingo jame 
neįžiūrėjo. Net manė, kad jam gal trūksta gabumų, 
o jeigu ir turi, tai nemoka jų parodyti. Jam (pranaša
vo prastą ateitį, nes kas iš tokio mokslininko, kuris 
mokslą vien sau teturi ir nesugeba su kitais juo pa
sidalyti? Jį net “jaučiu” pašiepiančiai vadino. Bet jo 
mokytojas Albertas Didysis geriau žinojo. “Tik pa
lūkėkite — sakydavo — ir pamatysite, kai tas jautis 
užbaubs, tai jį girdės visas pasaulis. Alberto žodžiai 
išsipildė. Kai Tarnas pabaigė universitetą ir iš moki
nio virto mokytoju, tai jo gilus, visapusiškas dėsty
mas tuojau visoj Europoj pagarsėjo. Bet Tarnas gar
bės netroško. Jis buvo labai pasižeminęs ir pamaldus 
vienuolis. .Jam tik vienas dalykas terūpėjo: tiksliai, 
aiškiai ir nuodugniai išdėstyti Kristaus mokslą. Pri
rašė tiek stambių tomų, kad atydžiai jiems perskai
tyti prireiktų ilgamečio triūso, o jiau nuodugniai juos 
išstudijuoti tai būtų darbo visam gyvenimui.

Kadangi šv. Tarnas Akvinietis. yra vien katalikiško 
mokslo skelbėjas ir dar gi šventasis, tai protestan- 
tija ir laisvamanija jį boikotuoja bei ignoruoja. En
ciklopedijos negali gi tokį (proto genijų tylomis apei
ti ir gana plačiai apie jį rašo, bet šiaip jau indiferen- 
tinės apšvietos srityje jį paliekama nuošaliai. Tačiau 
pastaraisiais laikais, kuomet užsimota religiją visiš
kai išrauti ir dorovę paneigti, lyg ir pradėta pasiilgti 
tikros krikščioniškos filosofijos, kurioje šv. Tarnas 
Akvinietis neužginčyjamai vyrauja. Nukamuota ir 
pavergta žmogaus mintis natūraliai grįžta prie pro
tinės ir dorovinės sveikatos.”
★

Jaunimas ir jo organizavimas
LRKSA organas “Garsas”, rašydamas apie jaunimo 

pakrypimą blogan, daro tokią pastabą:
“Kai kurių didmiesčių statistikos parodo, kad jau

namečių nusikaltimai 1943 metais padidėjo virš 30 
procentų, palyginus su 1942 metais. Iš tikro, liūdnas 
reiškinys. Nūdienos vaikai, rytdienos vyrai ir mote
rys, kurių rankose bus šalies ateiti*.

Kas liečia lietuvių jaunąją kartą, ji yra dalis ša
lies jaunuomenės visumos. Ji randasi tuose pačiuose 
pavojuose, kaip i.r kiti jaunuomenė. Jei ne šiandien, 
tai rytoj tie pavojai ir ją gali pažeisti.

Lietuviams tėvams patartina savo vaikus iš pat 
jaunų dienų įtraukti į mūsų organizaciją. LRKSA 
yra tinkamiausia jiems organizacija, čia yra jaunar 
mečių skyrius, čia yra apdraudos protekcija ir gali
mybės susirasti naudingą sporto ir kitokią veiklą. 
Mūsų vadų ir vyresnių narių prievolė jauniesiems pa
dėti ir juos globoti.” •
★

Pirkite Karo Bonus

GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk. P. Bučys, M.I.C.

Penktadienis
kovo tO

Tikėjimas yra geras ir 
girtinas, bet perdidelis gy
rimas taip pat kenkia kaip 
persivalgymas arba pasigė
rimas. šešioliktame šimtme
tyje imta taip garbinti tikė
jimą, jog paniekinta tikėji
mo vykdymas darbais, šv. 
Jokūbas apaštalas buvo aiš
kiai parašęs: Ką padės, ma
no broliai, jei kas sakytųsi 
turįs tikėjimą, bet neturėtų 
darbų; ar gi tikėjimas galės 
jį išganyti? (Jok. 2, 14). Ir 
toliau: Tikėjimas, jei jis ne
turėtų darbui, yra, pats sa
vyje miręs (Jok. 2, 17). — 
Apaštalo žodžiai buvo aiš
kūs, bet atsirado priekabė 
juos atmesti. Mat šv. Jokū
bo laiškas buvo denteroka- 
nonįnis. Tat reiškė, kad kai 
kurios krikščionių bendruo 
menės pirmaisiais amžiais 
to laiško nebuvo turėjusios 
tarp savo šventųjų knygų. 
Dėlto imta sakyti, kad tą 
laišką ne apaštalas rašęs.

Besiginčyjant užmiršta, 
kad šv. Mato Evangelija ne- 
b u v o denterokaneninė, i r 
kad joje V. Jėzus dažnai ba
ra tuos, kurių darbai neati
tinka jų įsitikinimus ir jų 
skelbiamąjį mokslą. Tuos 
žmones Kristus įspėja: Veid 
malniai, gerai apie jos pra
našavo lasaijas Sakydamas: 
Šita tauta gerbia mane lū
pomis, jų gi širdis toli nuo 
manęs (Mt. 15, 8). Užmirš
ta, kad ir paskutiniame teis
me prakeiktieji bus pasmerk 
ti už artimo meilės darbų 
nevykdymą (Mt. 25, 41-40). 
To nepaisant Europos siau
rės tautose ir didesnėje Vo
kietijos dalyje įsigalėjo pa
žiūra, kad gerų darbų ne
reikia. Tai buvo ano laiko 
didelius plotus apėmusi ma
da. Maža buvo drąsuolių, 
pasipriešinusių jai. Ir tie už 
sava drąsą, jei ne visi, tai 
daugelis — neteko gyvybės.

Perėjo apie pora šimtų 
metų ir tose pačiose vieto
se atsirado visai priešinga 
mintijimo mada; kuri sakė: 
“Ne svarbu ką kas tiki, jei 
tik jo darbai geri ”. šios ant 
rosios minčių bangos tūla 
skiauterė įtyška dar ir šian- 
dieh į mūsų visuomenės pro
tus.

Bet jau metas mums būtų 
liautis gyvenus minčių ban
gomis, kurios perdaug kyla 
ir peržemai smunka sulig 
tuo, kaip smarkiai mados 
vėjas pučia; Jau turėtume 
imti gyventi tiesos minti
mis. Reikia tikėjimo, reikia 
ir gerų darbų. Veidmainys, 
kas netiki, o sakosi tik’(». 
Ne ką geresnis už jį kas ti
ki, o nesielgia sulig tikėji
mu. Tikėjimas naudingas, 
kol jis yra gyvas gerais dar
bais. Bet ir darbai be tikė
jimo yna lyg medis su nu
kirstoms šaknimis.

Kairo konferencijoje buvo 
nutarta atimti nuo Japoni
jos visą teritoriją, kurią ji 
buvo pasisavinusi huo 1895 
m. kaipo bausmę už visiškai 
netikėtą užęuolimą kites ša
lies.

Jung. Valstijos pažadino 
Japoniją iš feudališko letar
go ir priėnjė ją į vakarinį 
pasaulį; atidarė prekybos ir 
komercijos duris; per ilgą 
laiką jai pristatė reikalingą 
aliejų, geležį ir aluminą, ku
rie buvo būtfaai reikalingi 
karo mašinai užkariavimui 
Pacifiko. Ir per tą laiką Ja
ponija sekė Jung. Valstijas 
kaipo pavyzdį.

Lefsdama karo ponams 
pakeis'i gražiai išsivystan- 
čią civilizaciją į brutalę ag
resijos mašiną prieš savo 
kaimynus, net savo geriau
sią užtarėją, Jung. Valsti
jas, Japonija bus priversta 
grįžti prie labai susiaurintų 
ribų.

Japonija-, pagal biuletiną 
iš National Geographic So
ciety, susidėjo iš grupelių 
mažai žinomų salų, kada pre 
zidentas Fillmore ir Com- 
modore Perry atidarė jos

uostus pasauliui 1854 m. Per 
223 metus nei vienas japo
nas negalėjo išvykti iš salų.
Ir tik po 1870 m. garsusis 
Ishin, arba “atnaujinimas” 
panaikino feudališką luomą. 
Japonams pirmą kartą leis
ta vartoti savo šeimos var
dus, o ne vardus aavo ponų. 
Kariai galėjo nukirpti savo 
ilgus plaukus ir vaikščioti * 
be kardų gatvėse. Japonija 
pradėjo sekti visus vakari
nio pasaulio įpročius.

■šJaponijos pirmas žemės 
pasisavinimas buvo po Sino 
— japonų karo. Tada ji paė
mė kinų salą Formosą, kuri 
yra didesnė negu New Jer- * 
sey valstija. Foraaosa sala, 
be mineralų, arbatos, cuk
raus ir ryžių, produkavo 
komparą. Nors saloje gyve
na trys milijonai žmonių, 
bet tik 5 nuoš. buvo japo
nai.

Po to ji pasisavino Peš- 4. 
cadores nuo Kinijos. 64 sa
los sudaro šią grupę. Žmo
nės gyvena tik ant 21 salų. 
žmones žvejoja. Japonams 
Pescadores uostas yra labai 
svarbus. Japonija tuoj pa-

(Nukelta į 6 pusi.)

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

MM rasai Studlo Couch

pačių padirbti gražūs 
OR SETAI — su

sų

' Telefonas SEELEY 8760

Ant viako sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO mėn

Draugiškumas dėl intere
so nėra pastovus ir nuošir
dus draugiškumas. Intereso 
draugas pasitraukia pasie
kęs t i kalą

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

.,2310 VVEST ROOSEVELT ROAD '
rfe............  ....... — ,

*
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AUKLĖJIMAS

MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLAI
V I R T U V 6 ‘ IR MADOS

mai, kurie suteikia tautai, tvarkėsi savo mažame kraš- |f - ■nnfin'Lff uaiCURA L^ruir 

dvasinę s iprybę. be kurios te, duonos užteko visiems, ndfllį IflUlHlOS VulSIflO KuliUS 
kad ir didžiausios tautos ne- hadu nieks nemirė. O kaip j .

Rašo A. Devenienė reikalauja laisvo žmogaus „ a -ti , dldel&> „ ja | Vasario 29 d., Dariaus-Gi-
Dažnu ir mėgiamu argu- teiaž, dėl tarme pavergti 8 T< mum8 viaką „vaip tvarkyti, ržno K,reivl’* Motta« klfi-

mentu prieš Lietuvos ir ki- noro ir kilo šis karas ir dėl ( Žalgirio' mūšio laimėjimus, kiek žmonių badu mirė irtu mažu tautu nepriklauso- kurios išlaisvinimo šiandien' k J, .enJ{iema *

Mes neesame silpni

kariauja Amerika.
Ir ten, kur Amerika jau pakirto ]ų Je_

atėjo, žmonės išlaisvinti, tu- g&8 užkarįg,uti pasauJji Meg 
vados, kad tie kraštai yra į rės sa vo teisingą demokra- jaų tada pažinon^ kaa w 
maži-silpni, negali savo neetišką valdžią, nes Amerika yra voki^iai kuMaet daug 
priklausomybę apginti, to- savo pažadus tesės. kaa tįk šiai;dieiią pradeda

Sutikdami su tuo, kad Lie-1 j ,r 
tuva yra maža tauta, mes
išsiaiškinkime eau » Iri- , MQa* nepriklausomybės 
tiems tas sąmoningai klai- j ^tarpto. atžymėtas dide-
dinanėias išvadas, dėl tau- U*8 wtSrin“ ir ekon°- 
tos silpnumo miniais laimėjimais, yra fak

mybę tapo — jų maža teri 
torija, mažas ir gyventojų 
skaičius. Iš to daromos lė

dėl neverta jiems ją ir duo
ti.

Argumentai, kad kadaise išsiaiškinkime sau 
mes buvome didelė ir stipri 
tauta, kad Lietuvos garbin
ga kaip valstybinė taip ir 
kūrybinė praeitis duoda jai 
lygias teises kitų tautų tar
pe, kad yra daug mažų ir

Visu pirma, kas ir kaip 
tą stiprybę ir silpnybę su
pranta ir kaip jas vertina?

tų sustabdė vokiečių verži-

tu, kuris pasisako už tautos 
stiprumą.

has, surengė vakarienę ka-

riams Chieago Service Men’s
' _ ____ Center Klubas paaukojo ke-

“ RkR MINTA DSMEJS ,etą dole^

Dar prieš karą, iš kur jei gai dėl patiekimo maisto. Gi 
ne iš mažųjų tautų didelės klubo valdybos narės dr. S. 
Rusija ir Vokietija pirkosi Riežio namuose nuo ryto lig 
maisto. Ar ne iš mažyčių i vėlybos nakties tęsė lietu

viškų lašiniečių, bandučių 
darbą, kol prisipildė didelės 

ne iė Lietuvos, Latvijos ir' dėžės. Buvo iškepta virš 
Estijos ėjo sviestas, lašinė- tūkstančio bandučių, kurios, 
liai, karvutės ir ar ne iš matyt, kariams labai pati- 
Lenkijos, Rumunijos — duo ko, nes likusias nuo vaka- 
nelė? O šiandien kas atsi- _________________________

Danijos, Olandijos plaukė 
sūriai, kiaušiniai, sėklos? Ar

Kopūstai švieži
Kopūstus ir mėsą drauge

p r ik ai sti, užpylus vandens; 
rienėn, įstaigos vedėja P»- kaip jw fc;pū3tai bu3 minkš 
prašė palikti antros dienos t id8ti ,auro lapelių grje 
ryčiams. tada gerai

užvirinus, nešti stalan.Dainų programą išpildė A. 
Stephens mergaičių choras. 
Dainuota lietuviškos ir an
gliškos dainos, ypač lietu
viškos taip patiko, kad cho
ristės gavo pakvietimą kitą 
kartą dainuoti. Pasirodo, 
kad mūsų> tautos dainos ir 
šokiai svetimtaučių yra mė
giami, nes kur kartą pasi
rodo, taL ir daugiau pagei
daujama. Tad mūsų jauni
mas ne tik neturi gėdytis, 
bet dar gali didžiuotis savo 
tautos menu.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ 
PIRKITE KARO BONUS

NATURALĘ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PIASTIC MA- 
TKICIUIJkS NATUKAI.es GUM 
SPALVOS DANTŲ UlJClTO.VtS.

DANTŲ

PIJšlTOS

tiko? Išdraskė, iš,naiki- ^.g karaa Laimėtas,
no tas tau as, nebeliko tų taįka viešpataus. Jei taika 

Gausi mūsų išeivija su jau aruodų, badas atėjo, Ame- vie4pataufl> bai nuo
rika gelbėti turi. ginsimės, kas mus užpuls?

Bet tos didelės tautos te- K reikalinga taikos me- v0 pradėtas vėliavos pager-
gu atvirai pasako, kada tie tu jėga tįe ginklai prieš bimu, dalyvaujant jauniems 
laimingi laikai buvo, kai jų k^ legionieriams. Į sūsirinkimą
piliečiai sotūs, pavalgę, ap- į atsilankė kalbėtojai iš Ame-

Bet tie, kurie sako, kad ricaa organi2acijoSi
mes silpni, nereikalingi, jiej rjnko paraius ic,ja

. . ■>, - . X nepripažįsta jokių teisių, ir k. . . . .. t koP„e,ui
gavo kas laišką le ten, kad lalwių> įtartys ir pasiža- 1

GEDOS NEPADAREME
mažesnių tautų, kurių ne
priklausomybei niekas nesi- iaciuo čįa bauginta karta nepada-
priešina, remiasi dar vienu j rė lietuvių tautai gėdos,
šių dienų pačiu stipriausiu Lietuvos žmonės nėra silp Savo darbštumu, teisingu- 
faktu, kad kiekviena tauta, ni; sveiki, darbštūs, nėra mu, kaip asmenišku taip ir
nežiūrint ar ji didelė ar ma- jose jokių išsigimimo ar de-
ža, turi savo apsisprendimo 
teisę valdytis ir gyventi kaip 
jos pačios piliečiai nori. 
KODĖL TAUTA GINASI?

Todėl Lietuvos nepriklau
somybės reikalą giname ne 
vien iš tautinio susipratimo, 
ne vien iš praeities pa yri
mų, ne vien, kad svetimųjų 
skriaudos šaukte šaukiasi 
laisvės pavergtiems žmo
nėms, bet ir dėl to, kad to

generacijos žymių. Žmonių 
prieauglis kur kas aukštes
nis už daugelį kitų tautų. 
Gražiai, stipriai suaugę, ga
būs, labai prisirišę prie sa
vo žemės ir papročių, išban
dytai ištvermingi ir kant
rūs, lengvai nepasiduoda į- 
vairioms įtakoms, taupūs, 
teisingi ir atsakomingi. O 
visa tai vainikuoja gilūs re
liginiai ir patriotiniai jwus-

visuomenišku pareigų supra 
time neątąilikome nuo kitų, 
kaip kokie silpnučiai palie
gėliui, bet daug kas išėjome 
į pirmąsias eiles, nors kliū- 
tys kaip mums taijp> dažnai 
ir mūsų vaikams palyginti 
au kitais buvo sunkesnės. 
Esame geri profesionalai, 
darbininkai, o kada dabar 
reikia, tai mūsų vaikai ge
ri kareiviai.

Lietuvoje, kada ji pati

rengti buvo?
Taikos, ne karo laiku, ar

.Klubas turėjo savo skait
lingą susirinkimą, kuris bu- NAUJOSRUšlKS Velvatone,

$12.50
IKI $Š9.50 UŽ KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. Be skonio. Naturalės spal
vos. Neblunka. V Inoj šaly žinomos dantų 
pleitos. l'ermatomon crystal clnar pleltos.

riunksnoH sunkumo. sanitarė*, 
klnimaM g aru ii t uotas. MatenoloM labai pa- 
nosus į muntinį. Vienos dienos taisymų 
put ar na v i ome. Apskaičiavimas veltui.

neorašvtu maiš o drabužiu 1 T- J prašant, kad būtų kreipia-neprasytų maiš o, araouzių.. dėjimai jiems nieko nereiš-K,o . • i vJL-
Dideli tų kraštų plotai, kl% į, pripai!is a ir gerbia' ““ r“k'Z

niekas negali plotais prilyg- tik kum6čio jigą dg v”» reikalgrtztant jiems

Darome p'eitas {spaustas lr 
gautas tik U lal.srilootų deutlstij

Skort-)aek«U<i »«•» yo» eouM ntake for aprlna, I6*!L«x»oA **— 11ln tlir. 12 m 20. 16 l«k*» 2V4 yds. of S*1 .J?9"*"
material. Slmpllciiy Prlnted Pnttern 4«97» 25t to 40. Simplleity Printod Pattorn W

Norinčios paslslfitt šią gražią suknelę, patentą gausite šio adresu:200 Matflson Avenue, Nevv Yorlę N. Y.

ti jiems, lygiai kaip niekas 
negali prilygti jų vargams.
ŽANDARŲ IR KALĖJIMŲ 
GAUSUMAS NĖRA 
STIPRYBE

, iš karo — aprūpinti darbu,ja, tik pavergti, o ne išlais- lėšų pragyvęnimui,'
kol gaus darbą ir priežiūrą 

Jų žodžiai skamba taika, 8UŽeistiem8. Rar0 bonų, 8U.| 
o darbai ir mintys į karus 8irinkime buv0 duota už 
mus veda. ($1,000.00. E. S.'
DEL KO KRISTŲ KALEIr visa, ką mes iš tų di 

dėlių valstybių girdėjome1 KRYŽIAUS
dešimtmečiais, tai vien iš- Kristus ar ne iš mažos 
trėmimai, procesai, koncen-Į tautos kilęs ir ar ne di.džių- 
tracijos stovyklos, riaušės,* jų tautų įsakymais nukry-
badas, išžudyti ždonės, su 
žeme sulyginti kaimai.

Ir jei žandarų ir kalėjimų 
gausumas sudaro tautų stip 
rybę, tai kiek Lietuviai, tiek 
amerikiečiai ir visi laisvę 
mylį žmonės kovoja prieš 
tokią “stiprybės” formą. 
Neturime čia koncentracijos 
stovyklų, nėra čia Sibiro, 
mūsų piliečiai laisvi, neap
tverti spygliuotomis vielo
mis, bet ar tai reiškia, kad 
silpna mūsų valdžia, silpna 
mūsų Amerika?

Ne, tokios stiprybės mes 
nepripažįstame, prieš tokią 
kovojame ir tokios mums

žiuotas. Ir už ką ? — už ar
timo meilę, pasišventimą, 
taiką. Pirmieji krikščionys 
degančiais žibintais, žvėrių 
aukomis buvo, o Romos im
perijos didieji ciesoriai gė
rėjosi, plojo...

Bet kur šiandieną tie cie
soriai, kur toji imperija? — 
nebeliko. O ten prie Balti
jos jūrų mažasis gintaro 
kraštas, Lietuva vadinamas, 
dar šimtmečius prieš Kris
tų stovėjo, stovi ir stovės.

O gal būt mažos tautos 
nereikalingos nepriklauso- 

l mybės todėl, kad lengvai jas, 
išnaikinti galima, išvežti

8rt. ką tos mažos Uu- ‘ 
tos gaU .duoti pasauliui? O balsas ™ “‘P’“8; ka8 J'39 
didelės tautos, ką jos taip užglr8' ka8 “žaistos.?, 
davė? — iš kur Hit'eri.3, Suvers visus į gilų kapą, 

8UJygins su žeme, kad net 
ženklo neliktų ir bus tada 
tyla, bus ramu ir galės ta
da kiti kalbėti apie mūsų 
“taiką” — “laisvę”, miru
sieji nesipriešins.

Kuo karas ilgesnis, sun
kesnis, kuo ilgis n mes tam
soje paskendę, tuo labiau 
mus vylioja taikos šviesūs 
spinduliai. Panašiai buvo ir 
po ano karo, taip smarkiai 
švietė taika, kad iš ftamsoe 
daug kur akli buvome ir 
sulaukėme naujo karo.

Tie kartūs patyrimai mus 
turi persergėti kad ir vėl 
nebūtume tų spindulių ap
akinti, kad matytume kas 
juoda, kas balta, kad su
prastume k«s stipra — pas
tovu, o kas silpna.

Mussolinį ir kiti diktatoriai, 
iš kur ir dėl ko tie karai?

Prancūzija, ji didelė tau
ta, o ar ji stipri karui?
LIETUVA NĖRA 
SILPNA

Taip mūsų Lietuva maža, 
bet ne silpna. Mes esame 
stiprūs kultūrai, progresui, 
mokslui, darbui, mes stiprūs 
įdurti, ne griauti — Lietuva 
stipri taikai.

O silpni mes esame ka
rams, užgrobimams, okupa
cijoms. Be ginčų, faktais 
remdamiesi mes užleidžiam 
pirmas vietas dėl tokios stip 
rybės mūsų didelėm kaimy
nam* Tegu jie būna, kaip 
patys sieki* ir garbina kumš 
Ao J eg43s * o sa
ko, karų daugiau nebus. Kai

DABAR

HEJNA BROS.
BENTAL PLATE CO.

1724 S. Aslilantl 2n«l Fl. Mon. 9251

Atdara nuo 9 iki 8. Šeštad. ooo 9 Iki 4. 
KAI.BA1IK I.IKTLVIAKAI

3945 W. 26tli St. 2nd Fl. Law. 2908 
30 N. Dearborn llm. 806, Sta 9A49
Vldunnlesdio vai. 9—8. Antradienį tr 

ketvirtadienį nuo S iki 7.

Yra Geriaosiae Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namo Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis 1 

Atvykite J mfisę jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rūšf LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. — 
dėl garažą, porėtą, višką, skiepą ir fletą. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kasllnk perstatymo namą.

=^7

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR - MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Meili Kalendorių
• — ★ — .

SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 
SAVO GIMINĖMS!

— ★ -
SKLEISKITE KATALIKIŠKĄ DVASIĄ 

KALENDORIAIS!

“DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS 
LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!

• KAINA — TIKTAI 25 CENTAI

• v
Siųskite jūsų užsakymus šiuo adresu —

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chieago 8. III.

NATUKAI.es
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KARIO LAIŠKAS
Rato A. Skirias

kų, jis turės juos ir atsaky
ti, turės vieuintėlį liuoslaikį 
sekmadienį sėdėti namuose.

N? tetters today, what sūm“'. vy'’as'
mylimas bus geresnis. Daž
nai ne vieną, ypač silpnes
nės valios, gyvenimo aplin
kybės sugundo, kartais) ir

Ką darysiu? Nėra 
laišku šiandieni...

a

I will do...,” liūdnai dainuo-i 
darni skirstosi iš būrio ka
reiviai. ‘‘Jau ketvirta diena 
negaunu Laiško nuo žmonos, ,, ,
jau antra savaite, kai namiš, P3klu^°- Netemkite saviš- 
kiai nieko neparašo "-skun1 kiams kariMna apsmltl >

T«ie» nsaAri o iflTri nmorna
džiasi mano draugai. mis, neduokite jam progos 

pakeis i savo nuomonę, ne- 
stumkite jji girtuoklio, kar
totojo ir išdykėlio gyveni-į 
mą. Šie dalykai kareiviams

Kodėl kareiviai taip lau
kia laiškų? Kodėl to nesu
pranta namiškiai? Jei man
bas pasiseks išaiškinti, jūs „ , ,
kasdieną savo mylimam aū-' «’rieinan>i neatsižvelgiant ar
nui, vyrui ar sužadėtiniui p“ tarl pm,«ų ar “• ■ !
parašysite po laišką. Bet Pastebėjau, kad kareiviai 
pats to netikru, nes civilinis, daug daugiau laiškų para-' 
gyvenimas yra visiškai skir, šo, negu kiti. Ne dėl to, kad 

jiems nekainuoria pašto žen
klai ir popieris, bet dėl to,'

tingas nuo kareiviško gyve
nimo.

neišgirdai, gali aau traukti 
nosį pakabinęs.

Kiti skaito laiškus su šyp 
sena lūpose, su džiaugsmu 
atidarinėja siuntinius ir vai 
šinasi gautomis dovanomis, 
o pats nežinai, ką daryti— 
su liūdesiu veide imiesi ką 
daryti; valytis batus arba 
šautuvą. Kai kurie gauna 
net po keturis, penkifc laiš
kus.

Laiškai atgaivina mielus 
šeimos ryšius, gražiausius

Kariuomenėj tokia yra kad jie supranta, ką reiškia 
laiškų paskirstymo sistema, laiškas. Jie dažnai siunčia 
Kasdien po pietų ir po va- laiškus oro paštu, kas kai-1 
karienės turi sueiti visi to. nuo j a dvigubai, nors papras 
namo kareiviai ir laukti, kol .tu paštu nieko nekainuotu, i 
jo vardas bus paskaitytas. | Taip pat kareivis iš karei- 
Kai išgirsti savo vardą, turi vio daugiau ir dažniau gau- 
atsiliepti ir atsiimti laišką1 na laiškų, negu iš draugų 
ar siuntinį, ko kareiviai taip civiliniame gyvenime.
labai laukia. Jei savo vardo T, A «Kodėl rečiau teparašo 

laiškų namiškiai? Daug ne-j 
nagrinėsiu, neturiu daug 
teisės knistis į privatinį gy-! 
venimą. Patys žinome, kad 
būna daug netikėtinumų,! 
nenumatytų vizitų, “parių,”i 
kas kareiviams visiškai ne-! 
įmanoma. Žinoma, kad daž
nai nugali nuovargis'ar tin
gėjimas, gal geriau pasa
kius, neprisivertimas, ko 
nors imtis dirbti. Be to, juk 
civiliniame gyvenime, gali
ma daryti, kas pamanoma.gyvenimo nuotykmn ir ka- Gj karejviai turf 

reivi ištraukia iš nuobodžios būu dar0.
kasdieniškos rutinos, šab-; ma Dgr faktas
laniškumo Jis bent penkio- kad ra.
lika minučių vėl jaučiasi 
esąs su jumis ir užmiršta 
savo nuovargį ir visą aplin
kumą. Kuo daugiau gauna 
laiškų, tuo labiau žino dėt 
ko jis eina kariauti, labiau 
supranta, kad ne savo inte
resus gins, bet ir namiškių 
ir artimųjų ir kaimynų ir 
viso? tautos laisvę ir nepri
klausomybę.

Ki‘as dalykas namiškiams 
ir artimiesiems turėtų būti 
gerai suprantamas—tai, jei 
kareivis gaus daugiau laiš-

šymas užima daug Laiko, 
gal net visą vakarą. Tuo 
tarpu, kai jaunieji parašo 
gal dešimt laiškų.

Kurie turi gabią plunks
ną, pa/art i na rašyti daug ir 
smulkmeniškai, bet kurie to 
gabumo neturi, užtenka tik 
keletą sakinių. Laiškuose 
visai nereikalinga ilgui for
malių pradžių ir pabaigųi 
Gana tik pasakyti, kas naur 
jo, kas šiuo momentu svar
bu, kas guli ant širdies.

tou’re hiJpin/ out 
troopt whan you * 
utfJ f ai in your fclt- 
ehan and lum ll .In 
lo your maal daalar. 
Ona pound o/ /ai 
rniu«<M glycarina /or 
1.5 poundt o/ gun- 
pmadar.

.at
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PIETŲ AMERIKON DIEVO ŽODŽIUI SKELBTI

Nekalčiausios šv. Panelės širdies Tarnaičių kongregacija, Philadelphia arkidiecezi- 
joj, šiomis dienomis į Pietų Ameriką pasiuntus šias seseris mokytojauti aukštesnėse 
mokyklose. Viena jų vyksta, į Vilią Maria Academy, Mįraflores, Peru valstybėje, o ki-į Jungtinėse Amerikos Vals- P 
tos — įi Vilią Maria Academy, Santiago, Chile vaisi ybėje, Aukštesnės mokyklos įstai
gos tos kongregacijos Pietų Amerikoj veikia nuo 1922 metų. (NCWC-Draugas)

[TE KARO BONUS!

Japonų agresija pra
dėta prieš 50 metų

(Atkelta iš 4 pusi.)
keitė uostą į svarbią laivy
no bazę.

Tuo pat laiku, Japonijai 
pavesta mažas žemės plotas 
aziatiškame kontinente. Tai 
buvo Korea, arti Dairen ir 
Port Arthur. Bet Rusija, 
vartodama Port Arthur kai-

jimas, medžio Ir anglies in- sėkmingo užpuolimo Perlų 
dustrijos buvo svarbiausi Uosto, 
užsiėmimai.

1910 m. Japonija aneksa-1

l

dalį lyginti su Vermont ir 
Connecticut didumu. Žvejo-

Kartais pora gražių žodžių 
kareivį smagiai nuteikia.

Tad rašykite kareiviams 
laiškų dažniau, ypač nesenai 
atsiskyrus iš namų, ir tiems 
kurie šėdi apkasuose, lau
kia,, nuobodžiauja, nežino, 
ką vekti—laukia kartais il
gai, kol atidaroma ugnis. 
Kari'iomenės vadovybė su
pranta laiškų reikšmę ir 
skatina rašyti kuo daugiau 
tiek kareivius, tiek namiš
kius.

Duokite progos kareiviui 
nudžiugti ir sušukti, “oh, 
gavau laišką! Puiku, reiks 
rytoj jį atsakyti.”

vo Koreą ir pakeitė jos var
dą į Cho3en. Korea yra pus- 
salis, MinnesotO3 valstijos 
didumo, gyventojų turi a- 
pie 23 milijonus.

Koriečiai yra ūkininkai, 
bet pusė milijono japonų, 
kurie įsikraustė po pasisa
vinimo tuoj kontroliavo ūkį.

A Jie paėmė šilko ir medvilnės
po šilto vandens uostą, bu- .... . , , ,,

, x A ’ i fabrikus ir aukso kasyklas,vo tuo nepatenkinta, ir Ja-, . . ._x ,.. ... . . .. .1 Japonai virto ponais, o kopom ja į&sigandusi vėl atida-1 . , ._ ® . .. . i neciai buvo vergai,ve Korea Kinijai. Į
i Japonijos sekamas išsi- 

Dešimt metų vėliau, Japo- vyatymo žygia buv0 pir.
nija kariavo, su Rusija tik m<> jpggayjjajo karo, kada ji 
dėlto, kad Rusija nepaten- kowojo pusSje
kinta Japonijos išsivystymu. j. priaid6jp prie to karo, 
Taikos sutartis, po kuria greitai gtv5r6 ką tik ga. 
pasirašyta Portsmouth, New ,gjo Anglija ir Japonija, 
Hampshire. 1905 m. pavedė kaipQ saugojo
Japonijai Korea kaip ir pie- yo intereaus tolimuose ry
tinę dalį Sahalin salos, ku- tuose kada Anglija ko. 
rią ji pasisavino prieš 30 vojo Jap0Bija pradSjo sa- 
metų. Kita dalis Saha in sa- vįntįa visą vokiečių kontro- 

buvo Rusijos. Gahma tą ltaotą feritoriją Tolimuose 
Rytuose į šiąurius nuo ek
vatoriaus. Vokietijos salos 
Pacifike — Marshalls, Ma- 
rianas ir Carolina? pateko 
į japonų rankas ir Versail- 
les Sutartim 1919 m. pasili
ko jos mandate.

šios salų grupės, apie 60C 
koralų salelės, apėmė tik 
830 ketvirtainių mylių, bet 
strategiškai svarbios laivy
no atžvilgiu. Nuo pat pra
džios buvo manyta, kad Ja
ponija iš jų padarys stip
rias laivyno bazes. Neleido 
kitų šalių Laivuš prieiti prie 
šių salelių. Kitos tautos Ja
ponija nepasitikto.

Laivyno bazės ant salų 
Yap ir Truk, Jaluit Marsha- 
luose, ir Rote (tik 50 mylių 
nuo Guaun), prisidėjo prie

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. Calumet 7237

/ ★

Didelė Rakandų 
Krautuvė

JEWELRY IR MUZIKOS 
KRAUTUVE

po viena stogu, baltame name 
I per Sl-ns metas.

Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvažiuoti pas Budri- 
ką, nors jūs gyventumėte ir po
rą Šimtų mylių nuo Chicagoa. 
Čionai rasit tokių rakandų, ko
kių niekur kitur nerasite.

ši minkite kėdė yra linguojanti 
tr padaryta stipriai ir snlyg vė
liausio stiliaus. Dabar parsi
duoda ni .. *19.95
Lengvais išmokėjimais po $1.28 
t mėnesi ir dar dovana dykai.

■Jr

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigesn) nuošimti —- be komlAlno 

PAS /

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD........................Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

Sudriko Leidžiamos Radio 
Valandos:

W. H. F. C. 1480 K. Ketvergo 
vakare 7:00 P. M.

W. C. F. L. 1000 K. Nedėlios 
vakare 9:30 P. M.

★
Sn pilna orkestrą Ii 28

-4

Kapitono teismas 
nutrauktas

Prieš kiek laiko specialės 
džiūrės buvo labai sukrėsta 
Chicago policija ryšium su 
plačiai veikusia gemblerys- 
te. Kelių stočių kapitonai at
leisti iš pareigų ir patraukti 
į teismą.

šiomis dienomis ėjo teis
mas Despleines 'St. stoties 
buv. kapitono John T. Car- 
tan. Jo žmonai sunkiai su
sirgus, teismas nutrauktas 
ir jis paliuosuotas budėjimui 
Mercy ligoninėj kur žmona 
guli.

renkiA^^Titr * + > e

savcit! 
tumi it in f

tybėse. Laikui bėgant šis 
paprotys taip įsigalėjo, jog 
1938 metais Jungt. Ameri
kos Valstybėse buvo sureng
ta 336 šunų parodos ir išsta
tyta viso 104,364 šunys.

Šunų parodos
šunų parodos Anglijoje žmogaus norų ir sąžinės 

pradėta rengti apie vidurį P^ulyje verda nuolatinė

Bet Kairo konferencijos 
sutartis suardė Japonijos 
svajones tapTi pasauline jė
ga. FLIS

EXTRAI EXTRAI

Cisdevynioliktojo amžiaus. Kiek , kova. 
vėliau pradėta rengti ir

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik

už $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 8IA8 PUIKIAS KNYGAS

Permainyt** 
▼arda. Ir

Lietuviška.
Žyduką.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

N. KANTER,

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Hals|ed St.

Phone YARD8 6054

1. Katalikų Tikyba I tomas. Dogmatinis Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos j Tikiu j Dievą Tėvą.
Parašė Vysk. P. Būčys, M. L C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ................... ............................ $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas, šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai vra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būčys, M. L C? 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina .... ................................................. $3.00

8. Mlsljonieriaas užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
- įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 

ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ............................................... ............................... $1.5/

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K. 
Matulaitis. M. L C; sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga-

' Urna žūsti susiraminimo skaitant, šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ...........i.......... $1.00

8. Sielos Takai TrfMybėtf.- Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. ši knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais“. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ii teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kama ............................................. $1.00

6. 29-teS Tarptautinis Bšehąristkib Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Būčio. M. L C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas žalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ........................................................................... $1.00

7. Karalienės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ........................................... ..................... 50c

8. Praeities Pabyros, parašė Kun. AnU Petrauskas, M.LC.
Įdomūs aprašymai iš atsiminimų (1905-1914) apie su
mišimo laikus Lietuvoje, ir apie Varšuvos Lietuvius 
tuo laiku. Kaina................ ................................................ 75i

9. švenč. Jėzaus širdies Intronbaetįa. Parašė Kun. J.
. Vaitkevičius. D. D.. M. L C. Gražiai išleista

maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie švč. Jėzaus širdies. Mato formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ....................................... 35c

Užsakymus siųskite iiuo adresu:
"DRAUGAS".

2334 S. Oakley Av*« Chicago. III.

DANGIŠKASIS DVARAS
ABBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
, Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoi

naudingos maldoa

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 28 CENTAI. Siųskite savt 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Ave^ Chicago, III.
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CHICAGO IR APYLIHKESf
West Sidės žinios

Ateinantį sekmadienį, 8v. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 10 skyr. rengia “bin
go’’ žaidimą parapijos sa
lėje. Pusė pelno bus skiria
ma atmokėjimui parapijos 
skolos. ši draugija turėjo 
daug pasisekimo per pasta
ruosius parengimus, ir šį sy
kį kviečia visus atsilankyti.

PenktadiĄiio vakare, Auš 
ros Vartų bažnyčioje prasi
dės šv. Juozapo noveną. Kiek 
vieną vakarą bus svetimų 
kunigų, kurie sakys pamoks 
lūs.

a*‘.

rancija prasidės šv. Mišio
lais H) vai. ryto. Po Mišių 
jTĮfftTWrr‘ ir svečiams bus 
pietūs parap. svetainėje. Po
sėdis prasidės 1:30 v. po
piet. Konferencijoje bus 
svarstomi aktualūs šių die
nų klausimai. Draugijos pra
šomos prisiųsti bent po 3 
atstovus. ;
Draugijos giandžiata prie 
Federacijos skyriaus

Kovo 19 d. Juozapinių 
šventės proga, bus šauni va
karienė pagerbti Juozapus. 
Aušros Vartų parapijonai 
stropiai rengias prie tų šven I 
čių, todėl, kąd jos vadai kie-J 
bonas ir vikaras irgi Juo
zai. Ši diena yra, ištikrųjų, 
brangi.

Kas nori įsigyti bilietus 
vakarienės, kreipkitės į pa
rapijos komitetą.

Prie šaunios vakarienės 
bus ir graži programa.

Koresp.

2<-
:v:.
.<£/• • S. y
i
£**

įtuoj po užbaigos misijų, a-<kaurą (rug), išaustą 1317 
pie 5 vai. vakaro. Sv. Vardo metais, reikalaujant tuome-

•Į dr-jos. nariai sunešė ’abai tiniam Persijos valdovui 
daug ir gerų, dovanų — žai- Ąghayi Asiad-ullah Khan 
dėjams. Bus ko išgerti ir Behjetul-Mulk. Kauras 24

W«st

naujienos !
Šią savaitę mūsų bažny

čioje yra miaijos. Baigsis a- užkąsti. Visi kviečiami da- pėdų ilgio ir 17 pėdų pločio
teinantį} sekmadienį,, popiet. 
Misijas veda kun. Justinas 
Vaikys, pranciškonas, žmo
nės skaitlingai lankoti į mi
sijas.

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Vienuolika draugijų ir vie 
nas pavienis (dr. A. Stulga) 
jau savo metines duokles 
užsimokėjo už 1944 metus.
Tai gražūs Bridgeporte ženk• P^ventino laivą, o mū-

! l»i. Atrodo, kad šįmet nei ■» “• veik83a °‘
viena katal. dr-ja nepasiliks Sadulienė sudaužė bon- 
neįBtojus j Federacijos 26 k* kaml>au0 U davž

lyvauti. įžanga 35c Rap

Gavo brangia dovaną
Chicagos Ui. i versi tet? Ry-

---------- t tų Institutas šdomi? dieno-
Kovo 1 d. Pullman Co. mis gavo nuo Mra., Mary 

baigė statyti didžiulį karo Hooker Dale iš Oak Park 
laivą (Submarine Chaser). , brangią dovaną — persišką 
Mums, vestpulmaniečiams,
yra didelė .garbė, kad prieš 
{leidžiant laivą į vandenį 
mūsų klebonas kun. M. švar-

skyrių. i. Šliogeris

Iš Cicero padangės
Kovo Į2 d. 7 vai. ryto Šv. 

Vardo draugijos nariai ren
kasi ėjimui “in corpore” į, 
bažnyčią išklausyti šv. Mi
šių ir prie šv. Komunijos. 
Po visam parapijos salėj bus 
bendri pusryčiai ir trumpas 
susirinkimas. Visi. nariai pra 
šomi dalyvauti.

vardą — P. C. E. 852. Onos 
Sadulienės trys sūnūs tar
nauja Dėdei Šamui.

Ateinantį sekmadienį per 
8 vai. šv. Mišias, Šv. Vardo 
dr-ja eis bendrai prie šv. 
Komunijos. Po Mišių para
pijos salėje bus pusryčiai ir 
svarbus susirinkimas. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti.

vaizduoja vieną gražiausių 
tuometinių Persepalia tera
sų. Kaurui siūlų spalvos bu
vo nustatytos specalio artis
to Mirza Aghayi Forsati iš 
Shiraz’o, Persijoj.

Pirkite Karo Bonus

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

KIO South SOth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave«, Chicago
Telefonas GROvehiU 0X42

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamąja-

Koncertui besiartinant
Bridgeport. — Religiniam 

koncertui, kantatai “Septy
ni žodžiai nuo Kryžiaus” 
prisiruošimas eina dideliu 
tempu. Tikietus žmonės no
riai perka dėlto, kad prof. 
A. S.^Poemraa iru Federacijos 
26 skyriaus pastangomis 
koncertas bus toks, koks se
niai yra buvęs. Septyni ora
toriai aiškins kiekvieno Kris 
taus žodžio reikšmę. Kon
certas įvyks verbų sekma
dienį, baland. 2 d., 7:30 vai.

Kovo 12 d. parapijos sa
lėje Šv. Vardo dr-ja rengia ’ 
pramogėlę — kauliukais ir 
kortomis žaidimą. Pradžia

Lend-Lease sandėlis 
dega ketvirtą dieną

Šv. Antano draugijos su
sirinkimas buvo kovo 5 d.
Iš svarbesnių dalykų buvo 
— kvietimas Federacijos 
Chicago apskrities į metinį 
seimelį, kuris bus balandžio 
2 d., Šv. Jurgio parapijos
salėj; kvietimas Labdarių R0CKAWAY, N. J., kovo 
Sąjungos į vakarą, kuris bus į®* Šiandien dar tebedega 
kcnto 19 <L, Sv. Agnietės au- sandėlis. kuriame buvo su- 
ffltorijoj, 3916 Archer'Avė.; krauta dideli kiekiai 
Lietuvių Kareivių draugijos, 
kuri rengia vakarą. Laiškai
priimti. Liet. Kareivių drau
gijos vakaro tiki et ame nu
pirkti paskiria $5.

Vienas buvęs draugijos
Tikietų galima įsigyti pas naryB iiame ®'Jairtnj£me «rs> U gu (gy

lend-
lease hlsnketų ir batų, ku
rie turėjo būti siunčiami už
sienin. Gaisras prasidėjo 
pirmadienio rytą.

Kreivais kompromisais su 
lipdyta vienybė nėra patva
ri ir galinga vienybė.

Federacijos rašt. Ct Ramie-' 
nę, 3309 S. Lituanica Avė.; 
pas P. Jančauskaitę, 840 W. 
33rd St.; pas M. Varkalio nę, 
6315 S. Wolcott St.; pas U. 
Gudienę, 901 W. 33rd St.; ir 
pas J. Šliogerį, 3187 S. Li
tuanica Avė.
ALRK Federacijos 
konferencija

Metinė L. Kat. konferen-t y .J . *-- . --
cija įvyks Šv. Jurgio para
pijos salėj, bal. 2 d. Konfe-

dėjo grąžinti kitam susirin
kime.

Atsilankęs į susirinkimą 
kandidatas į miestelio ase
soriuj, draugijos narys, laid. 
direktorius Ą. Petkus ragi
no narius balandžio 2 d. bal
suoti už jį. Jis yra žymus 
rėmėjas šv. Antano draugi
jos ir geras lietuvis-patrio- 
tas. -

Per virš 30 metų mes lie
tuviai, norėjom turėti lietu
vį miesto valdžioje. Dabar

PIRKITE KARO BONUS! į4“”“1 Pr°K*b M®1 visi Pri
valom balsuoti už A. Petkų,

Žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe
Skelbkitės “ Drauge”

kad jis būtų išrinktas.

ANTANAS LAK0MSKI8

Ųyveno 4559 JBo. Hermitage
Avė. MlrS Kovo 9 d. 1944 m., 
5:55. ryte, rtulaufcęs pusta ami 
ik&u*

Oi męs Lietuvoje. Kilo IS Te
neny parapijos, J u mantų kai
mo. Amerikoje išgyveno 45 
metus -

Paliko dideliame nulIOdlme: 
mylimą moterį Viktoriją; 3 
sfltrus: Bronislovą. Alfonsų Ir 
Jeronimą; *3 dukteris; k'r-an- 
ees Morris, Viktoriją l^nte Ir 
Agties Ogtesby: marčias, ten
tus, tris anukus tr vlertą anu- 
Jtę; seser) Onk Sinicnlenę. Jos 
Šeimyną. Ir kitas gimines, 
draugus ir patintamus.

t,t*tuvoj® paliko brolj Ir 
tris seaoris. '

Kflnas pašarvotas J. F. Eu- 
deUdo koplyčioje. 454)5 go. 
Hermitage Avr>. I^tdotuvta 
Jvyks Pirmadieni, Kovo 13 d. 
IS'koplyčios 1:80 vai. ryto bus 
• tiyd4tas J Av. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje |4yks 
gedulingos pamaldos už velio
nio stelą. Po pamaldų bus nu
lydėtus J Av. Kasimiero kapi
nes.

NuoMrdikal kviečiame Visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus

Dukterys, teoMU. MurčK>e ir 
<.įminta. „ -

Laid. direktorius J: F. Eu-~ 
delkls. Telef. YARda 1741.

MODERNIŠKA TRLJĮj 
APARTMENTŲ MŪRO 

$12,800 Nuperka
5-5-5 kambarių 3 fletų narna 1 
ant Garfįeld arti Western. Ren
dos atneka *165,40. Atymo. što
ke rin • Šiluma. Aktunkamptnis 
prletakis. arluiotos durys. Jtef- 
rigeracija. table top pečiai, mo
demiškas plumbtng.

x JROSAIN
593.3 S. Halsted St. NOR. 3676

v -

Skolinam Pinigus 

- Morgičiams
UOKAS IR MANDAGUS 

PATABNAVIVAS 

KBKPKITtS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl

1944
SUPREME
SAVHTGS and LOAN

PUTRAS P. KEZON 

Mritoriu kr IMlMnkas

DABABTDTB 
M
A. 4%

1751W. 47th Street
HM1 IW. .JI..

■

Didžiausią lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėliui, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašonjas Plunks
nas ir įvairius
-kitokius auk
sinius daiktus 
už PRffilNA- 
MAS JUMS 
KAINAM!
Turime didelį
ir gerą paai- , , ..... ..

rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, MusUrattNcų Knygų. Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi- 
-kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, žiedus, Raėomas Į 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCUMAKER 

— BHJMC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

KOTRINA DAPKIENE 
(po tėvais S lauži ulė)

Mirė kovo 8 d., 1944, 3:30 vai. pp., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Suvalkų apskr., Punsko parap., 

Šlynekiemio kaimo, r
Amerikoje išgyveno 46 metus.
Paliko dideliame nuldūdime vyrą Viktorą, dukterį Lillian 

-ir žentą Petrą Usąvąge, anūkę Lorraine, a. a. brolio Petro 
Siaubto 4 vaikus ir a. a. brolio Adomo Slaužio 3 vaikus ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Aušros Vartų Moterų ir Merginų 
draugijos. ’ .

Kūnas pašarvotas namuose, 3307 West 62nd PI., Tel. Re
public 4857.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 11 d., 1944, iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo švč. Panelės Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Giminės.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi nuiiiiiiiNUiiiiHiimmiiiHWHmiWH4NiUH 

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Vyras, Duktė, Žentas, Anūkė, Brolių Vaikai ir

Laidotuvių Direktoriai Lachawicz ir Sūnai, Tel. Canal 
2515.

minu saatatvtaa 
TBVAMS MARIJONAMS 

DIDYSIS Oflans b Urbto*

KRE1PK1TES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY

KI AGENTŲ KOMISĄ.

PAMINKLŲ 
MUS JŪSŲ

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam? 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisąs ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

monument CO.
527 N. VFESTEBN AVĖ.

PHONE: SEELEY 6108

«»■»«—asu .suf^sm ■* . ■. . .i ■ ..............
GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
> patarnavimas—- Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

Job F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORUJS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4336-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTOI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai 
(1390 k.)

WGBS

Pirmadieniai® ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Ai Firma Viri 60 Meti
Toe Poėloe Šeimos

miiiiiiiiiiuiliimiiiiiiiimiiummiiimuiiiu
PERBONAUZED MBMOR1ALS A.T NO AJ5DFTIONA1, COSTI 

PARTICULAR PEOPIdE PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS 
DISTRIBUTORS 07 THB FAMOUS KO&TJKUA) GRANITE 

Moat Beaottful—Most l&idartng IMrongrl BeM Ia The World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

BAElPKim PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. WasUngton Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 9645 TeL REPubUc 4298 
VALANDOS: Kaadian 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
As ori a rijos

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

-j y
H lt

.-t IIII 1 *

MAŽEIKA
SS19 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
PImm YA&DS HM—M

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WEST 2Srd PLACE 
10756 S. MIŲRĮGAN AVR

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5766 

PULLMAN 1276

L BUKAUSKAS
15821 RO. MICHIGAN A VE. Pfcona PULLMAN 9661

ANTANAS M, PHILLIPS
8807 LITUANICA AVB. PIumm YABDS

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ.

\Phone LAF. 8572

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 Wj 18th 81

Telephone YARDS 1418,

u n ji w

L J. ZOLP'>..h.:\• :».
1646 WEST 46th OT. Phone VAKD6 9781



i DIENRAFfT& DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Tknktadienia, kovo 10, 1944

Kas Girdėtoj
Chicagoje >

Kiek kaštuoja 
ausis?

Stanley Castle, 44 metų, 
3137 Madison str., iškėlė 
praeitą trečiadienį apylinkės 
teisme bylą prieš Mrs. Pau* 
line Saylor, 25 m. amžiaus.

Stanley Castle - pasakė, 
kad Mss. Saylor nukando jo 
ausies dalį taverne, 2057 Ma> 
dieon str., vasario 12 dieną. 
Stanley Castle nori gauti
$25,000 už ausies įkandimą. 

* • *

Užrakino

Negras plėšikas užrakino 
moterį Drexel Style šapos, 
3918 Cottage Grove avė., 
prausykloje. Plėšikas paėmė 
iš registerio $65 ir pabėgo, 
bet nepastebėjo moters ran
kinuko, kuriame buvo $50.

* * *

25 pėdos
Vienas jaunuolis, 16 metų 

amžiaus, Amundsen aukš
tesnėje mokykloje, giminas- 
tikos salėje, nukrito nuo 25
pėdų aukštumos.

* • *

Pabėgo

VIETOJ McNARY

Guy Cordon paskirtas se
natorium iš Oregon valsty
bės vietoj mirusio Charles 
L. McNary. (Acme-Draugas 
telephoto)

Mrs. Ivadelle Jandon buvo 
apiplėšta praeitą trečiadienį, 
kai įėjo į jos kepyklą, 3946 
N. Cicero avė., koks tai vy
ras, ir jis prašė iškeisti dvi
dešimt dolerių. Kai moteris 
padavė pinigus — vyras pa
bėgo su dvidešimt dolerių.♦ • *
Neteko $30

Mrs. Helen R. Webster, 
5116 Harper avė., pranešė 
praeitą trečiadienį policijai, 
kad jos rankinukas, kuriame 
buvo $30, buvo pavogtas, kai 
ji pirko maistą krautuvėje.

Gelbėjo rankinuką, 
sutiko mirtį

Mary Kokum, 85 metų 
amžiaus, 2654 Morse avė., 
praeitr trečiadienį mirė gais
re, 4501 N. Malvina avė., kai 
ji sugrįžo į namą pasiimti 
savo rankinuko (pocket- 
book).

Ji su kita moterimi valė 
apartamentą, kai gaisras ki
lo. Gaisrininkai moterį rado 
netoli durų, jos rankoje bu
vo rankinukas.

Karo departamentas pra
eitą antradienį pranešė 267 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio, 
pietų Pacifiko ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 20 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, 10 iš In
diana, 4 iš Iowa, 17 iš Mi
chigan ir 4 iš Wisconsin.

Žuvo

Labai įdomūs šeimininkėms —

Klausimai ir atsakymai apie raciona
vimo naujuosius ženklus

gaisre
Rockford, III. — Gerald 

Johnson, 2 metų, ir jo bro
liukas Lawrence, 1 metų, žu
vo gaisre praeitą trečiadienį, 
kai jų motina Mrs. Albert 
Johnson vyresnį broliuką 
palydėjo į mokyklą. Du kiti 
vaikai buvo išgelbėti kaimy
nų.

Apdegė
Mrs. Neva Stynski, 43 me

tų, 2712 N. Kedzie avė., ir 
Mrs. Rose Sharp, 42 metų, 
1721 Monroe st., Duncan Y. 
M. C. A. virėjos, 1515 
Monroe str., apdegė praeitą 
trečiadienį veidą ir rankas.

Širdies ataka
Paul Jacobi, 56 metų, 

spaustuvininkas, praeitą tre
čiadienį mirė nuo širdies 
atakos eavo name, 2134 Pen- 

jsaooia avė.

(Pabaiga)
Kl. -r- Koks yra racionavi

mo ženklų planas?
At — Tai yra paprastas 

planas, pakeitimui keturių 
rūšių ženklelius (8, 5, 2 ir 
1 taško vertės) vienos rūšies 
ženklais (lQ-taškų vertės), 
naudojant 1-taško vertės 
ženklus grąžai.

Kl. — Ką turiu daryti, kad 
gavus tuos ženklus?

At. — Nieko nedarote 
tiems ženklams gauti. Šie 
naujieji ženklai tėra maža 
racionavimo pakaita. Jūs ir 
toliau perkate, kaip ir anks
čiau. Pirmu kartu kai per
kant maisto negalėsite duoti 
atitinkamą skaičių taškų 
ženkleliais, jūsų krautuvnin- 
kas duos jums grąžą tais 
naujais ženklais.

Kl. — Ar tuos naujuosius 
ženklus galėsiu išduoti bet 
kada?

Ats. — Taip, tie ženklai 
galioja neribotai. Tačiau pa
geidautina, kad laikyti gali
mai mažiau ženklų prie sa
vęs. Po kovo 20, kada visi 
žalieji ir rudieji ženklai 
išsibaigs, nebus jokio reika
lo prie savęs turėti palaidus 
ženklus. Turėdamas visus 
maisto ženklus Ketvirtoje 
Knygelėje pritvirtintus, ne
bus jokio pavojaus juos pa
mesti. Yra daugiau progos 
pamesti laisvuosius ženklus, 
lygiai kaip pinigus. Gi pa
mestas racionavimo ženklas 
yra nustotas racionavimo 
taškas ir jo pakeisti nebe
galima.

Kl. — Po to, kai gausiu 
ženklus, kaip aš juos išlei
siu? A r

Ats. — Duodama juos 
krautuvninkui už taškus. 
Jeigu gaunate du 1-taško 
ženklus grąžai, atiduodama 

(du 10-taškų vertės ženkle
lius už prekę vertą 18 taškų; 
tuos du 1-taško ženklus ga
lite vartoti bet kuriuo laiku 
už bet kurią prekę vertą 2 
taškų, arba galite vartoti 
juos su vienu 10-taškų ver
tės ženkleliu, mokant už pre
kę 12 taškų vertes.

Kl. — Ar 10-taškų ženkle
liais duodama man daugiau 
taškų, negu anksčiau?

Ats. — Ne, jūs turėsite 
tiek pat ženklų kaip ir anks
čiau. Tik, kad dabar vartosi
te mažiau ženklelių, nei 
anksčiau. Tai vienas naujo-

jo plano patogumas, nes var
tojant mažiau ženklų, suma
žinamas darbas tiek jums, 
tiek jūsų krautuvninkui; ir 
jūsų racionavimo knygelė il
giau galios.

Kl. — Kaip sutvarkytas ir 
pritaikytas skirtumas taškų 
konservuotam maistui?

Ats. — Skirtumas buvo 
turimas omeny, kada buvo 
nustatoma taškų vertė. Prieš 
vasario 27 d. jūs turėjote 48 
taškus į mėnesį konservuo
tam maistui pirktis. Pagal 
naująją ženklų sistemą, jūs 
turėsite apie 50 taškų mėne
siui — taigi dviem taškais 
daugiau negu anksčiau.

Kl. — Ar mėsos-riebalų 
ženklai nustatyti tokiu pat 
būdu?

Ats. — Taip. Senuoju pla
nu turėjote 32 taškus‘kiek
vienoms dviems savaitėms. 
Naująja ženklu sistema jūs 
turėsite 30 naujų ženklų 
kiekvienas dvi savaites — 
dviem taškais mažiau negu 
anksčiau. Tam mažas pritai
kinimas žemesne taškų ver
te mėsai-riebalams išlygina 
skirtumą.

Kl. — Ar bus reikalinga 
su savim nešiotis daug ženk
lų?

—Ats. — Ne. Naujųjų 
ženklų jums tereikės grąžai. 
Jūs atiduosite juos krautuv
ninkui kaip dažnai iš jo gau
site. Didžiausias skaičius 
ženklų, kuriuos vienoje tran
sakcijoje galite gauti — 
abiejų spalvų — yra devyni. 
Vidurkis gautų vienoje tran
sakcijoje ženklų bus apie 5. 
Gi dažniausia gausite tų 
ženklų mažiau nei 5.

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

praeitą trečiadienį pranešė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad 
15 jūrininkų mirė, 140 buvo 
sužeisti ir 38 dingę.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVTMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOMMMO RATOMS

Rastas miręs
Charles Tkbor, 65 metų, iš 

Waterport, N. Y., prekinio 
laivo Sonoma kapitonas, bu
vo rastas miręs praeitą tre
čiadienį laivo kabinoje. Grei
čiausia jis mirė nuo širdies 
atakos.

Prisipažino
Septyni Highiand Park ir 

Highvrood jaunuoliai prisi
pažino, kad pavogė už $1,000 
vertės prekių iš dviejų Fort 
Sheridan sandėlių ir apvogė 
tfis namus Highiand Parke.

I fl ■ ». •

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAU PYKTI1 K mūsų įstaigoje. JOsų indeliai rūpestingai globo ja- 
mi ir Ugi $6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
suranoe Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavime I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEK CALUMET 4118 . Jo*. M. Mozeris. Sec’y. S288 SO. HALSTED ST.

Frankie, mažas italukas, kurį įsūnija vienas Amerikos 
kareivis (ranger) lydimas Raud. Kryžiaus pareigūnų, lan
ko Neapolį. Vaikas aprengtas perdirbtu G. I. drabužiu. 
(Acme-Draugas telephoto)

Nepaprastas įvykis medicinoje

Siuvamoji adata buvo išimta iš moters 
širdies gilumos

Iš New Yorko gauta kovo 1 
8 dieną nepaprasta žinia. Bu
vo išimta iš moters širdies 
kambariuko dviejų ir pusės 
colio siuvamoji adata. Tai 
pirmas įvykis medicinos 
istorijoje. Siuvama adata 
buvo išimta iš moters šir
dies elektriško piršto pagal
ba. Elektrinis pirštas yra 
pagamintas iš gryno plieno, 
ant kurio nelieka nė piršto 
žymių, kai jį palieti.

Adata buvo įsibedusi į sie
ną kairiojo kambariuko, vie
no iš dviejų, kurie varinėja 
kraują į arterijas. Operacija 
tęsės daugiau kaip dvi va
landas. Laikė operacijos šir-

dis tęsė savo darbą nenu 
traukiamai.

Moteris, kuri naudojo ada 
tą savo gyvybę nutraukti,, 
buvo pamišusi, dabar sveiks
ta. Jos vardas viešai neskel
biama. Apie operaciją pra
nešė Dr. Alexander E. W.
Ada, New York City.

» • *
Elektrinis pirštas buvo 

pagamintas vieno požeminio 
traukinio inžinieriaus. Jis 
padavė mintį gydytojui John 
J. Mqorhead iš New Yorko, 
kad būtų elektrinis pirštas 
panaudotas adatai surasti. 
Elektrinis pirštas nustatė 
kur randasi adata. Operacija 
buvo atlikta ir adata liko 
išimta iš širdies:

Iš Rockford, III., padangės

Negrai mėgsta lietuvių kalbą

Gatvės žiba
Australijos miesto Kal- 

goorlie gatvės blizga kaip 
paauksuotos, ypač nuo lie
taus. Tas esti todėl, kad to 
miesto gatvės išgrįstos me
džiaga, atskirta nuo iškasa
mų kalkakmenų.

Kovo 5, 6 ir 7 dieną Rock- 
forde, III., šv. Petro ' ir Po
vilo lietuvių parapijoje įvy
ko keturiasdešimt valandų 
atlaidų pamaldos, kuriose 
daug žmonių dalyvavo, gau
siai žmonės ėjo prie šv. sa
kramento. Atlaidų metu pa
mokslus sakė kun. K. Ba-

1 rauskas. 
i t

Šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijoje klebonauja 
kun. K. Juzaitis, augustin- 
jonas kuris daug įdeda šir
dies į pastoracijos darbą, to
dėl pasėkos gražios.

Rockfordo lietuviai yra 
uolūs ir susipratę katalikai, 
todėl dauguma iš jų skaito 
dienraštį “Draugą”.

Lietuvių parapijoje yra 
pradžios mokykla, kur mo
kytojauja seserys kazimie- 
rietės. Jos atlieka gražų ka
talikišką, amerikonišką ir 
lietuvišką darbą. Mokykloje1 
yra negrų ir italų vaikų, ku
rie noriai mokosi lietutvių 
kalbos. Negriukai labai 
mėgsta lietuvių kalbą. Viena 
negrė mergytė gražiai pa-, 
skaitė lietuviškai apie pu-1

pas. Kai negriukės paklau
siau kodėl ji mokosi lietu
viškai, ji atsakė, kad norin
ti suprasti lietuviškas pa
maldas bažnyčioje.

Įvairios ~ Įdomios

ŽINIOS• • • •

Iš Londono gauta žinia, 
kad buvo atlaikytos Amster
dame iškilmingos gedulo šv. 
mišios už Johannes Verleun, 
olandų patrioto sielą. Johan- 
neg Verleun buvo nacių nu
žudytas. Dėl įvykusių pa
maldų naciai reiškia piktu
mą savo spaudoje. Naciai 
sako, kad jaunuolis prisipa
žinęs, kad nužudė ar padėjo 
nužudyti šešis nacių parei
gūnus.

LONDON. — Nacių UŽ už 
puolimo metu iš oro virš 
Londono savaitėje, nuo 20-26 
dienos, buvo trys katalikų 
bažnyčios sugriautos ir ki
tos sužalotos; penki vienuo
liai žuvo, ir septyni buvo su
žeisti.

X Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčioje sykiu su 
misijomis eina ir katalikiš
kos spaudos pJatinimo va
jus. Sėkmės džiuginančios.

X Marijona Januškienė,
northsaidietė, šiuo metu sun 
kiai serga. Kita northsaidie- v 
tė J. Maksvytienė pergyve
no sunkią operaciją.

X Mykolas Krasauskas,
cicerietia, padidino ‘ ‘Drau
go” skaitytojų Ciceroj. Dien 
raštį užsiprenumeravo vi
sam metui.

X Pranė Ivanauskienėj, 
žinoma Dievo Apvaizdos pa
rapijos veikėja1, savo vardi
nėse, kovo 9 d., turėjo daug 
viešnių.

X Sv. Mykolo parapija 
pastaromis dienomis neteko 
'•*** rtn pavyzdingų parapi- 
jonų: M. Daugirdo, V. Dum- 
blausko, Cibauskaitės *" Ki- . 
sielienės. Visi jau ilsisi Šv. 
Kazimiero kapinėse.

X Ateitininkų draugovė 
turės trumpas rekolekcijas 
Šv. Jurgio bažnyčioje atei
nančio šeštadienio vakarą ir 
sekmadienio rytą. Visam 
jaunimui verta pasinaudoti 
proga, nes pamokinimai bus 
pritaikinti jaunimui.

X Leon Sloger, 7236 So. 
Talman Avė., šiomis dieno
mis Commonwealth Edison 
Co. atleistas į pensiją. Kom
panijoj jis išdirbo 38 metus. 
Yra kilęs iš Kuna (f red.). 
Lietuvoje. Jo sūnus Leon,
Jr., kariuomenėj yra staff 
seržantu.

X Julė Gedminienė, kuri 
prie savo namų buvo revol
verio šūviais sužeista. ir nu
vežta į Šv. Kryžiaus ligoni
nę, šiandie jau grįžo namo 
adresu 4545 S. Fairfield Av. 
Draugijų lankytojos prašo- ■+ 
mos lankyti ją namuose.

X M. Paukštienė, 4318 S. 
Maplewood Avė., žinoma mo 
terų veikėja, labai dėkinga 
Elenai Zūrienei, teisėjo J. 
Zūrio žmonai, už suruošimą 
jai pagerbtuvių ir visoms 
viešnioms už atsilankymą.

X Vargdienių Seserų Gil- 
dos seimelis įvyks balandžio 
30 d., Aušros Vantų parap. 
salėj, West Side. Kolonijų 
gildos nariai rengiasi prie 
jo įvairiomis pramogomis, 
kad seimas būtų sėkmingas 
ir suteiktų kaip moralinės, 
taip ir medžiaginės paramos 
Nekalto Prasidėjimo šv. P. 
Marijos Seserų vienuolijai.

X Kelly High School po
pieros karo reikalams rin
kimo vajuje vieną dieną at
sistojo pirmoje vietoje tarp 
visų mokyklų. Jos studen
tai surinko 121,195 svarus 
popieros. Toji mokykla ir 
1942 m. geležies laužo rin
kime Chicago atsistojo pir
moje vietoje, o visoj Ame
rikoj — antroje vietoje. W 
PB viršininkas Chicago re
giono mokyklai suteikė spe
cialu litatą. Veik 50 nuoš. 
studentų toje mokykloje su
daro lietuviai.




